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!خا)لمحلى!ليا!معؤآلائة

!!

سيدناعلىوبركاتهوتحياتهوسلامهاللهوصلاة،العالمينربدلهالحمد

.بإحسانتبعهمومن،وصحبهالهوعلىمحمد،

والقراءاتالقرآنلدارسيتطرحأنيجبأنهاأحسستمسائلفهذهوبعد،

لمقولاتاسرىيظلوالاحتىالقرانية،لثفافتهموتعميقاتوسيعاليدرسوها،

النقدفهمسوءعليهايترتبمقولاتوهي.علميأساسدونالحماسأملاها

.القراءاتبعضإلىالموجه

هي:الكتابهذافيعولجتالتيوالمسائل

.الذيولضافيةمسألةوهي.قريشبلغةالقراننزول-أ

بضعةعبرتالتيالمسائلمنوهي.والقراءاتالقرانبينالفرق-ب

."قولان"فيهامستوىتغادرولمهذا،زمنناحتىقرون

التواتربين"الخلافبمسألةمشهورةوهي،"القرانسند"يقينية-ج

.للقرونعابرةمسألةأيضاوهي.السشد"وصحة

بالقران-وتسليماتهاللهصلواتعليهماللنبيجبريل"معارضة-د

المعارضة.تلكشملتهاأمورعنقيلمابمناسبةتطرحوهي،الكريم

الإسلامحقأنوجدتوقد-اللهرحمهالدانيللإماماراءتصويبهـ-
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بهنقرأالذيالحرفوفيقبلا،المذكورةالمعارضةقيلهاراءتصوبأنوالمسلمين

الكريم.القران

بعضرلوازممنمسألةوهذه.كتابةالكريمالقرانتدوينفورية-و

السابقة.المسائل

)قضية(استعمالمنالآنساعبماأخذاقضايا،المسائلتلكسميتوقد

)مسألة(.بمعنى

وأنبه،النفعوينشرحسنا،قبولاالعملهذايتقبلأنسبحانهاللهأسأل

امين.اللهم.يقومهمناودمنفيهيكونأنيمكنلمايقيض

وصحبه.الهوعلىمحمدسيدناعلىوباركوسلماللهئموصل

تعالىاللهاكالفقر

جبلحسنحسنمحمد.د.أ

الأزهربجامعةاللغة(صؤلاستاذ

بطنطاالكريمالقرآنبكليةاستاذحالئا

.il:لإلكترونياالبريد comلاe. mail: kariimgabal@ hotm

(..2)01224443775:الجوالالهاتف

14المحرممن12طنطا rrهـ

م2011منديسمبرسنة7

http://www.al-maktabeh.com



قريشبلغةالقراننزولى

قريش؟من-1

الذيالجدوإنه)تريش(،بلفظالملقبإنهالمؤرخونعنهقالطمناسهر

إلياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانةبن)النضر(هويخيرالنبيقبيلةبهسقيت

ترسىفهوالنضرولدمنكانمنفكل."عدنانبنمعدبننزاربنمضربن

)النضر(بنمالكبن)فهر(هووقيل."فوقهومنكنانةولدسائردون

الجدهوو)فهر(علأير،للرسولعشرالثانيالجدهوو)النضر(المذكور)1(.

ماثرالشريفنسبهسلسلةفي!يررالرسولأجدادعناثرتوقدالعاسر.

بقريش،ذلكلصلة،الحرامالبيتأوبمكةصلةلهبماهنامنهاننؤه،عظيمة

الجدو)مضر(عشرالثامنالجذ)نزار(فمنذالقاصر.جهدناحدودفيوذلك

دونالحجازفيوالغلبةالكثرةوذريتهمالموقرينللأجدادكانتعشرالسابع

هوعشرالسادسالجدو)إلياس(.بمكةالرياسةلهموكانت،عدنانبنيسائر

عشرالخامسالجد)مدركة(وبنو.الحرامالبيتإلىالبدناهدىمنأول

حولمساكنهمكانتعشرالثالثالجدو)كنانة(عشرالرابعالجدو)خزيمة(

قائدوكان،بمكةالناسرئيسالعاسرالجد)فهر(وكان،عرفاتوفيمكة

فيالحميريكلالعبدبنلحسانقتالهمفيمضرمنإليهاانضمومن)كنانة(

)قرش(.العروستاجينظر(1)
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نقليريد،اليمنمنبجيشالحجازعلىحسانأغارحين،الميلاديالرابعالقرن

وانهزمت،معهومن)فهر(فظفر،بلادهإلىالحجلتحويلاليمنإلىالكعبةحجر

التاسعالجد)غالب(:لبنيهالسيادةوكانت.مكةحولبنيهمنازلوكانتحمير.

وكان.م454عامتوفىالذيالسابعالجد)كعب(ثم،الثامنالجدالؤى(ثم

منأولوهو،(م571)الفيلعامإلممابموتهوأزخوا،العربعندالقدرعظيم

بنيهومن.ويعظهمفيخطبهمفيهإليهقريشتجتمعالجمعةيومالاجتماعسن

يأمكالب:اسمه)ومعنىالخامسالجذ)كلاب!و،السادسالجد)مرة(

.عصرهفيقريشرئيسالرابعالجد)قصى(ئم.(يستسلملاأيومقاومجاذب

سلولبنحبشيةبنحليلبنالمحترش:غبشانأبىمنالكعبةمفاتيحاسزى

فولى.قحطانمنالأزد،منقىبنعمروبنخزاعةهوهذاوكعب،كعبابن

والأوديةالشعابمنقومهوجمع،الكعبةبثاءوجدد،الحرامالبيتقمى

المبنىحفظالكعبةأمرةيالو).ةباجحلالهوكانتمجمعا.فلفب،مكةوأسكنهم

محلىالماءالحجاج)سقىوالسقاية،(منعهأوالدخوللإتاحةوالمفتاحورعايته

موسمطوالللحجاجالطعامأنواعوسائراللحم)تقديموالرفادة،(بالزبيب

كالدينقومهفيأمرهوكان.()القيادةواللواء،(الشورى)مجلسوالندوة،(الحج

هشمالذيالثانيالجد)هاسم(ثم،الثالثالجد(مناف)عبدوخلفه.المتبوع

)الشتاء(في:الرحلتينسنمنأولوهو.المجاعاتإحدىفيبمكةلقومهالثريد

تأتيأنلقريشقيصرمنالحلفوأخذ،الشامإلى)الصيف(وفي،اليمنإلى

)عبدابنهوخلفه،(م454نحو)توالرفادةالسقايةوتولى؟آمنةوتعودالشام

وابرنادة،السقايةلهكانت،العربساداتأحد!فهللنبيالأولالجد(المطلب
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.(1)م579إلى552منراس،الحبشةغارةمنوطنهوخفص

2-اللغة:

القبيلة.تلكلهجةبهافالمقصودقبيلةاسمإلىأضيفتإذا(الغةكلمة:أ/2

العاماللسانبمعنىالانتستعملالغة(وكلمةتراثنا.فيكثيرةالمعنىبهذاوهي

هيواللهجة.الإنجليزية)اللغة(،العربية)اللغة(نقولكما.الأمم!نلأمة

وتلزمها،الخاصةالطريقةبتلكتتميزواستعمالها،عامةلغةنطقفيخاصةطريقة

فيأمور:تتمثلالخاصةوالطريقة.العامةاللغةتلكأهلمنمعينةبيئةأوقبيلة

وفيذلك،وأضداد..الصلةوعدالهمزوتسهيلوالإدغامكالإمالةالنطق

النحووفي،...المضارعةحرفوكسر،الفعللعينخاصكضبطالصرف

بعفكاستعمالالدلالةوفي،...العامةللغةخلافأإهمالهاأوأدواتكإعمال

العامة.اللغةفيبهتستعمللمامخالفبمعنىالمفردات

:(قريشبلغةموجز)تعريف:ب/2

النبيلةالعريقةالعربيةالقبيلةتلكبهاتتكلمكانتالتياللغةهيقريشلغة

إلىحواليهاأوالمكرمةبمكةيقيمونجمهورهموكان.عايشهمومنوفروعها

الحجاز.نطاق

المشتركة.الفصحئالعربيةاللغةيسمىماقوامرأينا-يه!تمثلهذهقريشولغة

عصرأسعارجاءتتريشلغةتمثلهاالتيالمشتركةالفصحىالعربيةفبتلك

أيضا.العصورتلكونثر،الأولىالإسلاميةوالعصورالجالهلية

.()الأعلامفياسمهتحتكل،للزركلي()الأعلاممنالأكارمالأجدادعنالمعلوماتكل(1)

-7-
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المرجعهيالحجاز)1(-لغةأحيانايسمىماضمنهذه-قريشولغة-

قينصذلكأجلومن:والأصواتوالصرفالنحوقواعدمنهاستمدتالذي

وغيرها.تميمكلغةالحجازلغةعنخرجماعلىالقواعدتلك

فيكتابأبكر)وهوكتابهفيعالجهـ(018)سيبويهأنتماماهذاويؤيد-

تلكعالج،(الاحتجاجعصرفيتأليفهوتموالأصواتوالصرفالنحو

يشبهمافيبهاوينظربهايقارنماكثيرافهوالحجاز،لغةضوءفيالمجالات

الغةذكرتوقدنادرأ.تميموغيرغالباتميملغةمقابلوالاحتجاجالاحتكام

نوهبه--وحسبكسيبويهإنثم.مرةسبعينمنأكثر)الكتاب(فيالحجاز(

"وهي)وتد(:كلمةإدغامعدمعنمرةفقال.مراتعدةالحجاز()بلغةوأساد

عربيهذاكلفي"والبيان:(كل)جعلفيالإدغامعدموعن،"الجيدةالحجازية

اللغةدةوهيالحجاز:لغةحسببالفك)اردد(قولهموعن"حجازيجيد

الحجازيةعنأخرىمرةلاقو.،"اومغدأتميمبنيولكن،الجيدةالقديمةالعربية

.(2)"القدمىالأولىاللغة"وهي

(r)المتقدمينعندالمعيارهيكانتالحجازلغةأنإلىيشيرماالتراثوفي

.34ص.الغوثمختار.قريشلغةينظر:(1)

891.عضيمةللشيئالكتابفهرسمنالحجازلغةعنالإحصائيةأخذت-1(2) - A9مع

الكتابمنالتواليعلىمواضعهاالحجازبلغةالتنويهفيسيبويهكلمات-بمنها.التحقق

.429،407/2،424،41،بولاقطبعة

فيالحجازأهلللغةمخالفتهحزةالقراءاتإمامعلوعيبهالحجاز،بلغةقتيبهابنتشويهينظر(3)

فيوقعلماعقدهحيثللسيوطيالإتقانفي37النوعوانظر،06ص(القرآنمشكل)تأويل

الحجاز.لغةبغيرالقران
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الهمز،تحقيقإلاالمشتركةالفصحىالعربيةعنتنقصلاتريشولغة-

وإنمحددةمواضعلهالهمزتسهيلأنيخفىلاإذ،خاصةمواضعفيوذلك

أكثرفيالهمزالنقمبتحقيقهذااستدراكسهلولذا،التطبيقمنتشرةكانت

بغرابة.سعوردونالمشتركةالفصحىفيوالنثرالشعر

عابتالتياللهجيةالخصائصمنخلتتريشلغةفإنوأخيرا

.(2)قضاعةعجعجة،(1)مممتعنعنةمثل،الأخرىالعربيةاللهجاتمنكثنا

،()هذيلوفحفحفةوكسكستهم)4(،.(r)ومضرربيعةوكشكشة

بهراء)9(،وتلتلة،(8)اليمنووتم،(7)ريمحوطمطمانية،(6)اليمنوسنشنة

الشحرولخلخانية،(11)وربيعةكلبووهم،(\!)ربيعةووكم

(2

(r

(6

(v

(8

(9

)عن(.قنصيرعينأأنهمزةقلب

علج(.-)علىجيئما.الكلمةآخرفيوغيرهاالمشددةالياءقلب

اليش(.إليكش--)إليكالكافبتلكسينإلحاقأوسينأوغيرهاللمؤنثةالخطابكافقلب

)إليكس(.الكافبتلكسينإلحاقأوسيضاوغيرهاللمؤنثةالخطابكافقلب

)عتى(.فتصيرعينا)حتى(حاءقلب

لبش(.اللهمالبيش:(البيكمن!احمركبةسيناأوشيناالكاتقلب

امبر(.)البر-ميئما)ال(لامقلب

.(النات-)الناستاءالسينقلب

نغلم(.-)تغلمالمضارعةحرفكسر

.(عليكم)عليكم-كسرةأوياءقبلهكانإذاالجمعخطابضميركافكسر(

.(منهم-)منهمللجمعالغيةضميرهاءكسر(
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وفراتية،(4)ةبضوعجرفية،(3)سيقوتضجع،(2)ئيطوقطعة،(1)وعمان

بكربنسعداستنطاءهناكثم.(6)ءاطتصيرحتىالتاءوتفخيم،()العراق

وتفخيموالإدغام،والفك،الإمالةوهناكوالأنصار)7(.وقيسوالأزدوهذيل

.،(8)والمعاقبة،(الصراط-)السراطصاداتصيرحتىالسين

.(9)الملقبةغيراللهجاتمنثلاثيننحوإلىهذا

واقعية،حقيقةوهذهإليها-وماالعيوبتلكمنتريشلغةفسلامة

التنويههذاوردد،(10)الهجريالأولالقرنمنتصفمنذبهاونؤهلحظت

(2

(r

(6

(v

(A

(A

)مثالته(.-(اللهثاء)ما:كنطقالكلامفيلكنة

الحكا.أبايا-الحكمأبايافيفيقولالكلمةاخرقطع

فيه.وتقعرالكلامفيتباطؤ

وتغليظه.تفخيمهفييتمثلالكلامفيجفاء

.الكلامفيعجلة

.(افلطني-)أفلتني

.(أنطى-)أعطىنونأاعطىعينقلب

المياثق.-المواثقمثل

767(الدالي)ف.للمبردالكاولبعضها:الملقبةاللجهاتفيينظر -765 /Y،فيوأكثرها

Mr-1/1وصاجيه(الفضلأيىمحمد)تح!.للسيوطيالمزهر YYالحديثةالمراجعومن

-359(للكتابالعربية)الدارالجنديالدينعلمأحمد.د(التراثفيالعربية)اللهجات

9.c fمحمد.د(العربلغةفي)المقتضب،ملقبغيرأكئرهاللهجاتدراسةالكتابوسائر

الملقبة.غيرمنوكئيرالملقبةللهجاتجامعوهو175-231كريمرياض

.2/576()الداليللمبردالكاملينظر(

-10-
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فيالهمزةتسهيلعلىالمشتركةالفصحىعننقصهاواقتصار،(1)دعباللغويون

الفصحىالعربيةتمثلأنهاعلىبرهانهواستدراكها:يسرمع،معينةمواضع

الصديقبكرأبيسيدنالكلمةتطبيقيةمصداقيةيقدمذكرناهماوكل.(2)المشتركة

وأعربهجوارا،وأحسنهدارا،العربفيالعربأوسطهم"قريشعنهاللهرضي

أعلممن)وهوقتادةوقال.احتجاجكلمنوأدلانفسالكلمةوهذه"ألسنة

لغاتافضلتختارأيتجتبيتريشكانتهـ(118تباللغةالتابعينعلماء

بهافنزللها،لغةلغاتهاأفضلصارحتىوأساليبها(كلماتها)يعنيالعرب

بها.القرانينزلأنفيغرابةفلا.(3)القران

معا(:وتبليغه،القراننزول:بالعنوان)المقصود:-3

مسألةفيكتب-جليلوعالمبحاثةالحمد-قدوريغانمالدكتور:أ/3

نزولبينالمقصودفيفرقا-استشعروكأنههذه،(قريشبلغةالقران)نزول

-عليهجبريلسيدنامنالقرانع!يرالنبيوتلقىع!يرالنبيإلىإيحائهأيالقرآن

نأاحت!لعنكلامهفيفورى،الناسإلىالقران"!يلاالنبيتبليغوبين-السلام

)تضجعهوفاحشخطأوفيها،(ثعلب)كلمة211الفراء(،)كلمة1/221المزهرينظر(1)

.1/08ثعلبمجالسفي!ك(!يق)تضجعالصوابتريش(

عنتمامامختلفةمعالجةوهو،الغوثلمختار:قريشالغةكتابينظرعامةترل!لغةعن(2)

)والأصوات(الصرفمجالاتمعالجتهنناولتوقد.جيدةتطبيقيةمعالجةفهومعالجتنا.

قريشلغةأنوهو،إليهالموجزةمعالجتناذهبتعمايمفقماإلىوانتهت.والمعجموالنحو

4)صانظر.المشتركةالفصحىالربيةقوامهيكانت 4r-4 nr).منه

.()عربللأزهرياللغةتهذيب(3)
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العربيالنطقبغيركانالقران-السلام-عليهماجبريلمنالنبيتلقىيكون

-عليهجبريلمنالقرآنتلقىع!ي!النبي"أنالمعروفإنفقال.المعروفالقرثي

التلقي،منالغيبيالجانبلذلكالتعرضهناسأننامن...وليس،-السلام

دلالةتتحددوهنا.الناسإلىالقرآنيللنصالنبويالتبليغهويعنيناالذيوإنما

!عالنبينطقطريقةأنمنهايفهمحيث.قريشبلغةالقراننزول:عبارة

ذاتهاالقرانألفاظوأنمكة،فيللعربيةالسائدبالنطقكانتالقرآنلألفاظ

قدكتابتهوأنحولها،ومامكةفيالقاطنينالناساستعمالفيجرىمماكانت

كيفية:أمرينيشملالكلاموهذا.(1)"ـها.الألفاظوتلكالنطقذلكعلىجرت

أما:ونقول-السلام-عليهجبريلمن!يررالنبيتلقاهالذيوالنطق،الوحي

ساءإن(2)يشفيبمامنهاشرعاالمعبولالقرآنيالجانبدرسفقدالوحيكيفية

جبريلمنالقرآنيتلقىكانغ!يلابأنهاليقينإلىالمؤديةالأدلةفإنالنطقوأما،الله

به!تحزذلا!تعالىقولهومنها.حاسمةأدلةهيالقرسيةبالعربيةمنطوقا

ترءانهر!فآتبعقراتهفإذا6عوقزءانهوخمعهوعلثناإدنبريمبهتلتغجللسانك

يلقىماباتباعأمرثم،يتلقاهماليلقفلسانهيحرككانفهو!18-16القيامة9

ولا،معانيلا،قرشيةوعباراتألفاظايتلقفكانء!ب!أنهيعنيوهذا.عليه

العربيةفيأبحاث:كتابهفيتريش(بلغةالقران)نزولعنالحمدغانم.دبحثينظر(1)

عمار.دار.ط/الفصحى

بمصر(الأوقاف)وزارةالمتخصصةالقرآنيةالموسوعةفيالمهديجودة.دالإماممقالينظر:(2)

النبيتلقي،172-143المعاصر(الفكر)دار،نبيبنلمالك(القرآنية)الظاهرة،29-1ص

.51.-51،(الرسالة)مؤسسةالمجيديمقبلالسلاملعبدالقرآنألفاظد!!
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بلسطح،ذلكبغيروالقول.قريشلغةبغيرمنطوقاعربياولا،عربيغيركروما

ترشي.عربينبيإلىملكمنالوحيإلقاءموقفيحيله،المعنىمنفارغعبث

تنفيذهصورةفيهالآياتهذهلاخرتفسيرالصحيحالحديثفيجاءوقد

عليناإنثم!.وأنصتلهفاستمع:قال!قزءانهرفاتبعقراتهفإذا!فيهالمايخلا

جبريلأتاهإذاذلك،بعد!ز،النهرسولفكان.تقرأهأنعليناإنثم:(ربيانه

توكيدفيهالتفسيروهذا."(1)ترأهكما!ي!جمالنبيقرأهجبريلانطلقفإذا،استمع

كمانخييهالنبيترأهجبريلانطلق"فإذاعبارةفيصريحهوكما،بالقرسيةللتلقي

."قرأه

فيبالقرآنز!عيعارضهكان-السلام-عليهجبريلأنثبتماومنها

المعارضةوكانت.(2)مرتينالأخيرالعامفيبه.وعارضهعام،كلمنرمضان

النبيإن-يقال-ولاأحديقلولم.نسخماولنسخ،إياهجبريللقاهمالتثبيت

العربية.إلىجبريلإليهبهأوحىمايترجمكانه!ع

)نزولموضوعمعالجةأنرأىالحمدغانمالدكتور/أنوالخلاصة:ب/3

ما"شملانطقهطريقةأي،القرآنالنبيتبليغعلىمقصورةتريش(بلغةالقرآن

)تلقىالناحيتينبينالفصلإننقولونحن.الناسإلىبلغهعندماعليهاللهأنزله

بينا،كمالهأساسلا(الناسإلىالقرانالنبيوتبليغ،جبريلمنالقرانالنبي

نطقكماالقرآنتبليغهعندينطقكانع!يرالنبيأنأساسعلىالموضوعونعالج

بأنهالقطعمع،التبليغعلىتنصبللموضوعومعالجتنا.-السلام-عليهجبريل

جبريل.ترأهكماأي-(1/8بولاق)طبعةهرقمالحديثالبخاريصحيح(1)

.(1/8بولاق)طبعة6رقمالحديثالبخاريصحيح(2)
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تبليغه.وحالةتلقيهحالةبينالنعالكريمنطقفينرقهناكيكنلم

تريش:بلغةالقراننزولإثبات-4

النقلي:الدليل-

ثتم(ليبسقؤمهءبلسانإلأزسولمنازسفناومآ!:تعالىاللهقال:أ/4

اللهرسوللسانيكونأنكلهاالأممعلىتعالىاللهفضلمنهذا14:إبراهيمأ

ليبلغهموذلك،الأمةهذهبهتتحدثالذياللسانهوأمةأيةإلىسبحانه

لسانههوالذيبلسانهملهم-ليبينثم،جليةواضحةإليهماللهرسالةرسوله

تكونوبذلك.الحياةهذهفيتواجههمالتيالأحداثفياللهحكمأيضا-

فيها.لبسلابينةواضحةاللهصراطإلىقيادتهم

وهيالآيةمعانيمنهيمهمةبفكرةهناالواضحالتصريحوينبغي:أكل!/4

نألابدللبشرسبحانهاللهرسالةأنهيالفكرةتلكأيضا.العقلمقتضياتمن

نأيتأتيولا.الحجةعليهملتقومويفهمونهاالبشربهايتعاملبشريةبلغةتكون

يستعملونهالالغةبأيةأو،الملائكةأومثلاالجنبلغةالبشرإلىاللهرسالةتكون

الكريمةالايةبهاصرحتالتياللهسنةوجوهمنمهموجهفهذايرفونها.لاأو

السابقة.

للسؤالمجاللافإنهبن(أ/4)السابقةالفقرةفيجاءماعلىوبناءأنمفىك!:/4

الإنزالإزاءيتوجهأنيمكننفسهالسؤاللأن؟بشريةبلغةرسالةنزولسرعن

تعمننسرعنالسؤالالمقصودكانإنأما.ساقطسؤالإذاوهو،أخرىلغةبأي

خاصة،مثلا(التركيةأوالإنجليزيةأو)العربيةالبشرلغاتبينمنبعينهالغة

-14-
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القوملسانهذاأنالأولالمقصوديكونربماأنهوإجابتهوارد.سؤالفهذا

ذلكمعويجوز،منهمرسولبواسطةرسالتهيحملهمأنسبحانهالنهيريدالذين

وأ،لذلكتبعالغتهمواختنتفاختيرواخاص،اصطفاءلرسولهميكونأن

أهليةأكثرلسانهمتجعلأوتجعلهمخصائعرللسانهمأوالقوملهؤلاءيكون

حميةأوتضحيةأوصفاءأهلمثلايكونوابأنوجل،عزاللهرسالةبحملوجدارة

-الانتشارأوالبقاءبمقوماتيتميزأوأصيلاأوتعبيريالسانهميكونأوإلخ،

(ررسالتهتخعلحيثأغلمالله!تعالىقال.لرسالتهسبحانهاللهيريدهماحسب

.123الأنبياء1(يشلوتوهتميقعلغايشللا!تعالىوقال[421الأنعام9

ع!يررمحمدسيدنارسالةكانتتعالىاللهرحمةمنالأساسهذاوعلى:ب/4

"شير.قومهولسانلسانهوهو.[951الشعزاءأ(!يمفحينعريئبلسان!

لكنها،(1)لهجةوثلاثينمئة)نحوكثيرةلهجاتلهالعربيواللسان:!/4

عربية،وصيغ،عربيةحروفذاتعربيةبألفاظوتؤدىتنطقعربيةكلها

فييسيرةنروقمع،عربيالألفاظمنلكلومعنى،عربيللجملوتركيب

الدلالةوفي'(والنحويةوالصرفيةالصوتيةالجوانبفي)أعنيوالأداءالنطق

.(الكلماتمعانيجانبفي)أعني

المرادعلىيتعرفالعربيلكن،وكثيرةمنتشرةوالأداءالنطقوفروق:د/4

د.الموافيالعربيةللهجاتالدلاليالمعجمفيمامع37النوعالإتقانفيمماجمعاأجريتهإحصاء(1)

التيالأصقاععداوذل!)تبيلة(،لهجاتإليهانسبتالتيالقباثلأسماءمنالبيليالرفاعي

فيماوتفاعميلبلدا(.أوقطراأو)ناحيةصقعاوثلاثينثمانيةنحووهي،لهجاتإليهانسبت

ذكرنا.مماباكثرتاتيالجنديالدينعلمأحمد.د،(الزاثفيالعربية)اللهجات
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تذكر.صعوبةعندهتمثللافهي،للهجتهالمغايرةاللهجةأهلسماعبمجردبها

إلمماالعربييصلمحدوديةأكثروعبارات،محدودةمفرداتفيهيالمعنىوفروق

بمعونةالاخر-العربيغيرأوالعربيمنيسمعها-عندمابهاالمقصودةالمعاني

الذياللسانيظلوبهذامرة،أولبعدمشكلةلهتمثللاثم،والمقامالسياق

المبين-العربياللسانهوواحدالساناالكثيرةاللهجاتتلكأصحاببهينطق

هذا.موضوعنافي

الذيالعاماللسانعنأولاتعبر(قومه)بلسانعبارةأنيخفىولاهـ:/4

الخاصةاللهجاتمنكلعلىتصدقبذلكوهي.اللهجاتكلمنهتتفرع

لهجةصاحبكلأنبمعنى،تحتهينطويعالذيالخاعلىعائمكلصدق

لهجتهكانتمهماالعاماللسانذلكأهلمنهوعاملسانتحتتنضوي

هذاوعلى.العاماللسانذلكلهجاتبينأصيلةاللهجةتلكمادامت،الخاصة

مهما(مبينعربيالسانهيالعروبةحقيقيةلهجةكلتكونموضوعنافيفإنه

.(1)"ةجحكلها"اللغاتأنالعربيةعلماءقررهناومن.الفصاحةفيتفاوتت

صحيحةلهجةكلأنحجةكلهابأنهايعنونثم،اللهجاتباللغاتيعنون

عربياكلاماأيحخةبهانطقمايعذصحيحةعربيةلغةأيحجةهيالعروبة

وأمقدسكتابدين:مجالكانسواءمجالكلفيوبمعناهبهيؤخذصحيحا

أدبمجالأو..إلخوصرفنحو:لغةمجالكانأوإلخ،فقهأوشريفحديث

اخر.مجالأيأوسياسيأوقانونيبحثأو

منوهي،قريشقبيلةمنكان!زاللهرسولمحمدسيدناومولانا4/و:

.21-2/01(العربي)الكتابالنجارعلىمحمدالشيخف.جنىلابن()الخصائصينظر(1)

-16-
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قريش.بلهجةعربيةهيالقرانبهانزلالتيفالعربية.العربقبائلصميم

الله-رضيعمرسيدناكلمةفيوالخصوصالعمومبهذينالتصريحوسيأتي

اللهجةعلىضمنادلذلكفإن،العاماللسانذكرتالايةكانتولئنعنه-

صراحة.الخاصةاللهجةبتعيينالآنسنذكرهاأخرىأدلةتكفلتثم،الخاصة

الثاني:النقلي5-الدليل

وحبر،وعليوعثمانعمرسادتناالمؤمنينأمراءمنكللسانعلىجاء:أ/ه

!ي!النبيعلىنزلالقرانأن-جميعاعنهماللهرضي-عباسبناللهعبدالأمة

قريش.بلغة

رجلاسمعحينذلكعنهجاءفقد-عنهالله-رضيعمرسيدناأما:ب/4

:فقال؟أقرأكمنفقال!35:يوسف9(حينرجحتئ!يريدحين()عتىيقرأ

القرانهذاانزلوجلعزالله"إنمسعود()ابنإلى)عمر(فكتبمسعود،ابن

بلغةتقرئهمولا،قريشبلغةالناسفأقرئتريش،بلغةوأنزلهعربيا،فجعله

بلغةوأنزلهعربيافجعله..."عمرسيدناقولإلىولنلتفت(1)،والسلام،هذيل

تريش"بلغةوإنزالهعربيا،القرآنإنزالتخصيصان:منهيؤخذفإنهتريش"

الأداءهيئاتمنالعربيةالقبائللغاتأنقىولغتها،العربيةالقبائلأجلفقريش

الأعلىالمجلسالنجار(الحليمعبد.د،النجديعلى)ف.جنىلابن)المحتسب(فيالخبر(1)

أنزلالله"إنفيهونصه،7/605)قطر(الوجيزالمحررفيوهو.1/343الإسلاميةللثسئون

البحرفيوخلاصته."هذيلبلغةتقرئهمولا،الناسأقرئفبهاترل!،بلغةعربياالقران

)العلمية(5/703.

-17-

http://www.al-maktabeh.com



.(إلخ)1والوكموالكشكشةكالعجعجةالقبليةالخصوصيةفيالمغرقة

الاختلافاتفشتلمافإنهعنه-الله-رضيعثمانسيدناوأماه/جص:

فيحدتهاوبلغت،الكريمالقرانوالجنودالناسعامةقراءةفيوغيرهاالأدائية

واتفق،الكريمالنصعلىالحفاظفيتفريطاعليهاالسكوتصاربحيثعهده

أبيسيدنامصحفمنمصاحفنسخضرورةعلىعثمانسيدنامعالصحابة

تلكترسلوأنوب!ملائه،!ي!النبييديبينكتبتصحفمنالمجموعبكر

المسلمينجمهورليقرأ،الإسلاميةالدولأقطارعواصمأيللأمصارالمصاحف

توجيهاعثمانسيدناأصدر،القراءاتلتتوحد؟المصاحفتلكفيلماوفقا

فيثابتبنوزيدأنتماختلفتم"إذانصهالمصاحفنسخلجنةمنللقرسيين

بلسانهم.أنزلالقرانفإن؟قريشبلسانفاكتبوها،القرآنعربيةمنعربية

.(2)البخاريرواهففعلوا"

منشيءفيثابتبنوزيدأنتماختلفتم"إذاأيضاللبخاريروايةوفي

بالروايةالحديثجاءوقد+(3)،بلسانهمنزلفإنما،قريشبلسانفاكتبوه،القران

أخرىوبرواياتداود)4(أبيلابن(المصاحف)كتابفي-أيضا-هناالأولى

وثعلب،القراء،قالهما95-93ص(العربلهجاتفي)المقتضبكتابهفيكريممحمد.دجمع(1)

ى!حالعربلغاتفيماأفصحتريشانتقاءعناللهعبيدأبيبن!اسماعيلالفاراى،نصروابو

فارسلابن()الصاحبيوفي.اللهجاتمعايبمنوأنقاهاالعربلغاتأفصحلغتهاصارت

33ص f- Yالتوضيح.منبشيءالنقاءذلكذكرناأنسبقوقد.ذلكفيمجزئةعةخلا

.(6/821)الأميرية9844رقمالقرآنفضائلكشابالناصر/محمدبإشرافالبخاريصحيح(2)

3 m)(6/183)الأميرية4986برقمالسابق.

.07رقمأثرواعظالدينمحببتحقيق(4)
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.(1)هيفالمعنىبنفس

مضر(:بلسان)روايةئج/جه

:قالعنه-الله-رضيعثمال!أنسامةلأبيالوجيز()المرسدفيجاءلكن

سيدناكلمةسياقبنفسألر)المصاحف(فيوجاءمفر".بلسانالقراننزل

بلغةفاكتبوهااللغةفياختلفتمإذا:ونصهعمرسيدناإلىمسنداهذهعثمان

للزركشيالبرهانفيجاءوقد.(2اطمضر،منرجلعلىنزلالقرانفإنمضر؟

بلغةنزلأنهسبقبمامعارضعثمانعننقل"وما:هذه)مضر(روايةعلىتعليقا

أهلثقاتروايةمنلأنه؟عنهألبتتريش(بلغةنزلكونه)أيوهذا،قريش

فيهالمتنبأنتلك،)مضر(روايةعلىالمصاحفمحققعلقوقد.(3طا!المدينة

...0)
تعليقذلكإلىيضافعمر.سيدناإلىالتوجيهإشنادحيثمنيعنيود"*"

السبعة1تكونأناخرون"وأنكر:والبرهانالوجيزالمرسدفيالمتنهذاعلى

لاسواذمضرفيوقالوا:.القرآنفيمضرلغاتكلأومضر.فيكلها!أحرف

ينبغيكلهولذا.(دا)تميموعنعنةقيس،كشكشةمثلعليهاالعرآنيقرأأنيجوز

مضر.بلغةالقراننزولروايةاستبعاد

سيدنالكلمةروايةفيجاءا!ثر"(:"فيأو)غالبأ")ب)التقييد"ه/بعم

.IA،67رقماثرالسابقينظر(1)

.101الوجيزوالمرسد(؟73/؟)43لأثرا/واعظ.دف(المصاحف)كتابينظر(2)

.220/1)3(ينظر)البرهان(للزركشي

(f)173صالمحققوتعليق،34رقمالأثر(المصاحف)كتابينظر.

.022-1/912للزركشيلبىهانوا.101الوجيزالمرسدينظر(5)
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نزلماأكثر"فإنهونصه،بالأكثريةقريشبلغةالقرانبنزولالحكمتحددعثمان

غيىهم=وربما.(2)مالكوابنسامةوأبوالبرعبدابنبهوقال،(1)"بلسانهم

غيرعندمعانلهاساعتمفرداتوجودإلىفيهنظرمنهجانباأنأرجحفإنني

والفصلالقضاءبمعنى(3))فتحنا()يفتح()افتح(مثلالقرآنبهاونزلتريش،

عقدوقد.الفتاح:القاضييسمونومنها،اليمنلغةفيسائعةبذلك-وهي

القرانفيوقعد)ما()الإتقانكتابهفيوالثلاثينالسابعالنوعالسيوطيالإمام

وذكر،النقاشيقبلبعضهاكلمةومئةثمانيننحوفيهجمعالحجاز(لغةبغير

وكلمة)غرفة(وكلمةقدر،جمع)قدور(كلمة:هيكلماتثلاثعرضاالجاحظ

التوالي:علىمكةأهلعندوهن،العراقأهلعندالقرانيةبمعانيهن)طلع(

-الكلماتهذهفمجيءء(4))الكافور(لإغريضروا،والعلية،(برمة)جمعالبرام

فييقدحلالكنه)بالغاببية(،التقييديوجهالقرانفيالقرسية-غيراللهجية

نسبةيمثللاالكلماتهذهمجموعإنحيثمن،قريشبلغةالقرآننزولمقولة

نحومجموعهاإنبكئير.()الندرةحذمنأقلفهو،العلميالتقويمفيبهايعتذ

.37النوعوالإتقان،101،96الوجيزوالمرشد،1/182للزركثيالبرهانينظر(1)

ابنتمثيلوفيه.(1/135الكتب)عالم37النوعوالإتقان،69،?.\الوجيزالمرسدينظر(2)

ورفعبالإدغامالتميمينتراءةمقابل،المنقطعالمستثنىونصببالفكالحجازينلقراءةمالك

المنقطع.

التوالي.على1الفتح،62سبأ،89لأعرافا(3)

.1n-14/\هارونالسلامعبدفللجاحظوالتبيينالبيانينظر(4)

هشامبنالدين)جماليوسفبناللهعبدالجليلاللغويالإمامعليهنصكما-الندرةاحذ(5)

يبلغوهذا،(1/234(وزملائهالمولىجاد)فالمزهرينظر،23من1بانههـ(176ت
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يأألفا،وسبعينثمانيةنحوالبالغةالقرانكلماتمجموعمنكلمةوثمانينمئة

لاالكلماتمنالضئيلالعددفهذا.كلمةألفكلفيكلمةوبعضكلمتيننحو

منهاكلينضويالكلماتهذهإنثم.القرآنلغةبقرسيةماسااعتدادهيمكن

ليستأنهاأي.العامالعربياللسانكلماتكسائرلزكيبه،المحوريالمعنىتحت

القرسية.العامالعربياللسانكلماتعنغر

"ترلعنه-تعالىالله-رضيعنه"رويفقدعليسيدناكلمةوأما/د:ه

-السلام-عليهجبرائيلأنولولانبر،بأصحابولسمواتريش،بلسانالقرآن

.همزنالا"ا(مامج!النبيعلىبالهمزةنزل

الله-كرمعلىسيدناقولهيالسابقللأثرمجملةروايةجاءتوقددثثر:/ه

همزنا،)2(فلذلكبالهمز،!عالنبيعلى-السلام-عليهجبريل"نزل:-وجهه

علياأنوثبوت،(3)زمهتتكنلمتريشاإنحيثمنتماماصحيحالروايةومعنى

(1)

(2)

(3)

المئة.في403نحو

في،كلمةومئةالافثلاثةنحوتبلغهذامن%4واد.كلمةألف7Aنحوالقرانكلماتمجموع

منالحجاز(لغةبغيرالقرانفيوقعما:والثلاثينالسابع)النوعفيذكرمامجموعأنحين

كلفيكلمةوبعضكلمتيننحوأيكلمةوثمانينمئةعنيزيدلاللسيوطيالإتقانكتاب

كلمة.الف

.32/"(وصاحبيهالحسننورمحمدالشيخ)فالحاجبابنسافيةالرضيثرحينظر

عواد(حسنمحمود.د،حسنيمحمود.د)فالمزفيالحسينلأبيما،الحروفكتابينظر

.الهجريالثالثالقرناواخرأهلمنهذاالمزنيالحسنوأبو.921ص

"أهلمنهالهمزةبابمقدمةوفيكلامها"فيتهمزقريشتكن"ولم)نبر(العربلسانينظر

يهمزون(.الا.،ينبرونلاوالمدينةمكةوأهل،وهذيلالحجاز"،
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أحيانا.يهمزأي(1)املويدعيهمزكان-عنهالثه-رضي

نبرلمابأصحاب"وليسوا:قريشعن-وجههالنه-كرموقوله/د!ك!:ه

الله.نبيءيا:!م!للنبيقالرجلا"أن)نبر(العربلسانفيجاء.موثقةمعلومة

ننبر"لاقريشمعشرإنا:فقالروايةوفيتهمز،لاأي،باسميتنبرلا"ع!رر:فقال

قذمالمهديحجولماكلامها.فيتهمزقريشتكنولم،الحرفهمزوالنبر

مسجدفيتنبروقالوا:،عليهالمدينةأهلفأنكرفهمز،،بالمدينةيصليالكسائيئ

الهمزةبابمقدمةفيالعربلسانفيوجاءا.هـ."!؟بالقرآن!ئوناللهرسول

عليهاوقف.ينبرونلاوالمدينةمكةوأهل،وهذيلالحجاز،أهلزيد:أبو"قال

لأنبدهر؟زيدأبيقبلوذلك-المعلومةهذهعلىوقفولما)أيعمربنعيسى

منآخذما:عيسىفقال(-216eتوفىزيدهـوأبو145توفىعمربنعيسى

)أينبروا"اضطرواإذاالحجازوأهلالنبر،أصحابوهمبالنبر،إلاتميمقول

وضرورة،الهمزةأهميةلحظ-الفصاحةعلىحريصاوكانعمر-بنعيسىأن

علىسيدناقولعلىهذاتعليقنامنوالمراد.(المبانيحروفأحدلأنهاتحقيقها

عنه-الله-رضيإليهأسندالذيالحديثهذامعنىصحةتوثيقوجههاللهكرم

تعالى.اللهساءإنبعدلهسنعرضفيهتعليقإلىيحتاجماوسائر

بهاصدرفقدعنهمااللهرضيعباسبناللهعبدسيدناكلمةوأماه/هـ:

سلامبنالقاسمعبيدلابيالكريمالقرانفيالواردةالقبائلالغاتكتابراوي

إلىسندأفذكر،ذاككتابهعنهما(النهرضيعباسابنعنروايةهـ-224ص

.921ص(الحروف)كتابيمظر(1)
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محيز(عربئبلسان!وجلعزالثهقولفيعنهمااللهرضيعباسابنعنعطاء

أنزلوما،فهموهماعربيغيركانولو،قريشبلسان:قال.!195الشعراء:1

نبيلكليترجم-السلام-عليهجبريلوكان،بالعربيةإلاالسماءمنكتاباالله

(قؤمه،بلسانإلأزسولمنازسقناومآ!هقولمعنىوذلك.قومهبلسان

.(1)!4إبراهيم9

أخرجهآخرأثرفيقولهوبينهذا،عباسابنقولبينتنافىولا:*"ـه/ه

كعب:الكعبينبلغةالقران"نزل:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنعبيدأبو

عبيد:أبوقال.واحدةالدارلأن:قالذاك؟وكيف:قيل.خزاعةوكعبقريش

هذاوتفسيرهـ.ا(2)امللغتهمعليهمفسهلتتريش،جيرانكانواخزاعةأنيعني

بمنلانخزاعهخزاعةوسمىفى،بنعمروبنكعبهوخزاعةكعبأنالأثر

مكة،حولالبقاءمعهمنهوقررحيث،الشامإلىاليمنمنهجرتهمفيمعه

فإن؟التغليبمننوععلىيحملقدهذاعباسابنوكلام.قريشبلغةفتأثروا

كلهاتريشابهفعنىالنضر(أوإفهرتريشأحفادأسهرمنلؤيبنكعب

القبيلتين.على)الكعبين(لفظوأطلقتسامحا،

يقررهاالتي)المعلومة(أنفي،منصفأيعندولا،عنديسكولا-6

بناللهعبدالصحابيعنروايةملامبنالقاسمعبيدلأبيالقرانفيالواردةالقبائللغات(1)

(م1984ـه1404))الكويت(طلبالسيهدالحميدعبدد/فع!هما.اللهرضيعباس

التفسيرفيالمنئورالدرفيجاءت"فهموهماعربيغيركانولو،تريش"بلسانوعبارة.14ص

.عباسابنلقينوهومجاهدإلىمسندة6/232)الفكر(للسيوطيبالمأثور

.(1/47الكتب)عالم61النوعوالإتقان،9الوجيزالمرسدينظر(2)

-23-

http://www.al-maktabeh.com



سيدناالأمةوحبر،وعلئوعثمانعمرسادتنا:الثلاثةالراسدونالخلفاءأولئك

قريش-بلغةنزلالقرانأنأعنيجميعا-.عنهمالله-رضيعباسبناللهعبد

واليقين.العلميةالوثاقةتمامبالغةمعلومةهي

:(عقلي)دليل-7

القرانينزلأن-والطبيعي،والمنطقي،الأصلبمعنى-وحدهالعقل:أ/7

نزلقدالقرآنكانلوأنهتماماذلكويدعم.القرسيةباللغهالقرضيالرسولعلى

ظهرتأنإلىالبعثةأولفيوبخاصةالقرسية-اللغةبغيرر!"النبيعلى

عنيغيبأنيستحيلبحيثجذا،غريبابللافتا،أمراذلكلكان-الدعوة

والمنطقيالطبيعيمنأنهدامماثم.الإطلاقعلىأحديذكرهفلا،التسجيل

القيامةسورةاياتبهتقضيكمادينينرضهذابل،تلقىكماع!يريقرأأنأيضا

جبريلمنالقرآنمج!ههـكان.يتلقىأنهتماماالمستيقنن!ف،(أ/3)فيأسلفناالتي

بلهجتها.أيتريشبلغة

منقررناهماأنوواضحتريش(:لغةبغير!منهالقراءة)وقوعب/7

أحيانا،"!يررمنهيقعأنينفيلاتريشبلغةءبخ!رالنبيعلالقرآننزول

سرعيلغرضأوذلكجوازلتشريع،قريشلهجةبغيرتراءب!الوحى-تلقىموقف

رسولسمععسالبنصفوانأنالقراءجمالعنالسيوطينقلهماذلكومناخر

تممل:النهرسولياع!مير:لهفقيل.بالإمالةأي!12مريم1(يحيى)يايقرأور!جمالثه

حديثوفيسعدلما)1(.بنيالأخواللغة"هيعجرر:فقال؟اقريشلغةهيوليس

على*د.ف)القراءجمالفيوهو.(1/19الكتب)عالمالثلاثونالنوع:للسيوطيالإتقان(1)
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الطاءاللهعبدفكسر)طه(رجلاأترأعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدأنآخر

.(1)"ه!اللهرسولعلمنيلهكذا"والله:قالثمأمالهما()أيوالهاء

أيضايثبت(ب7)فيالسؤالأنالحديثهذامنكذلكوواضح:ب/7

استغرابسؤالالسؤالإنحيثمن،قريشبلغةيقرأكانيخررالنهرسولأن

لغةهيالتيلغفبغيرقراءة-ورسمعليهالنه-صلىمفتسمعأنمنوتعجب

بالتاليويثبت.تريشلغةبلغتهيقرأكانأنه!ك!يررمفالمعتادأنيثبتفهذاتريش،

هووذلك.تلقىكمايقرأكان!ي!ك!لأنهتريش،بلغةع!ي!عليهأنزلالقرآنأن

جوازبيانأجلمن،عربيةلهجةبأيةأحيانا-!ي!يؤدىأنينفيلاالذيالأصل

أسلفنا.كماآخر-لغرضأو،ذلك

:(تشكيك)حسم-8

ماحسبتريش-لغةبغيرىيخرالنبيعلىالقرانإنزالاستحالةإن:أ/8

اللغويينكباربعضإليهتطرقذلكفيتشكيكاتحسم7/أ()فيأسلفنا

أما.دنهوالحمد،(2)العربيةاللغاتسائرعلىتريشلغةتفضيلبشأنالمختلفين

مستقل.موضوعفهيهذهالتفضيلمسألة

له.توثيقالحديثهذاروايةالسيوطيالإماموقبول.2/984،(البوابحسين

في"الحديثمحققه:وقال،498/2القراءجمالفيمسعودبناللهعبدإلىبسندهالحديث(1)

.هـ."4/289المنثوروالدر،الذهبيوصححه،2/542المستدرك

رياضمحمد.دمناسبببسطعرضهاالمذكور...التشكيكوفيهاتريش،لغهأفضليةمسألة(2)

10-91(العربلهجاتساثرفي)المقتضبكتابهفيكريم V.
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:(قريشمنأني)بيد:ب/8

"اناع!ييهقولهإلىالمختلفونتطرق(أ/A)السابقةالفقرةفيالبحثغمرةفي

منبهبعضهمواحتج.(1)!دعسبنيفيونشأتتريشمنانىبيدالعربافصح

)رجليقالأنهلذلكتمثيلا(ل)تاج،وفي.(نأ)غيرتعنيأن()بيدإنحيث

تفسرعندماأن()بيدفإنوعليه."بخيلأنهغيرمعناه(بخيلأنهبيدالمالكثير

المذكور.المثالفيكماقبلهاالمتوتممالعكسيكونبعدهامافإنأن(ب)غير

منالتنقيصوهو،الاتجاههذافييجريالمذكوربالحديثالمحتجينكلاموسياق

لنقص؟ري!هيسفصاحتهينقصأمرهوتريشمن"!يركونهوكأنتريش،فصاحة

به.يشيكلامهمسياقولكن،بهيمرحواولم،قبيلتهفصاحة

منهايرادالتيأي)على(معناه)بيد(بأنقولمتاجا9فيجاء*وقد

ومثلههشامابنذكره:(نأأجل)منبمعنىتأتيأن()بيدوأن،المصاحبة

)بيدأنانطباعيطفئوهذاا.ف.تريش"منأنيبيدالعربأفصح"أنابحديث

نأويعني،الأخرىللأقوالالبابيفتحأيواحدا،قولاأن()غيرمعناهاأن(

كما-فصاحتهمصادرإحدىهير!ش!النبيترسيةبأنللقولينتصرهشامابن

سيأتي.

دعأيان(خلأو،ان)دعبتفسرأنأيضايمكنأن()بيدأن*التحرير

لفصاحتهمصدرفهذاأيبكر،بنسعدبنيفيوربىتريشمنر!م!انه

بمعنى)بيد(أن(ل،)تاجالمعجمينوفي)قريق(.كلمةإلى)بيد(العربلسانفيجاءالحديث(1)

البحثهذافيوسيأتي.(المصاحبةبمعنى)التي:التاجفيزاد)على(بمعنى:هيوقيل)غيى(

نحن.نفسرهماحسبلكن.الحديثهذاى!عمصحةيوثقما*!/8
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ينوهأنمج!ميريريدالذيلأن؟(1)القبيلتينفصاحةلشهرةبه؟ومعترف،معروف

الصحيح:الحديثفيقالكما،تعالىاللهمنعطابهفصاحتهأنهوالمقامهذافيبه

الحديث.هذاوسيأتي.(2)"تأديبيفأحسنربي"!دبنى

كلعلىتماماصحيحةالسابقةالفقرةفيبهقلتالذيالتفسير!!خلاصة

الاختلافبمعنىتكونالغيرية:(نأ)غيربأن()بيدتفسيرفعلى:الوجوه

انفصالمجردبمعنىوتكون،(بخيلأنهغير)غنيئالسابقالمثالفي-كماوالتضاد

قيدبلا)أي،بذاتهقائمشيءالمتغايرينمنكلأي،عنهواستقلالهذاكعنهذا

-(نأخلان،)دعبأن(لأنجيدتفسيرفيعنهعبرناالذيهووهذا.(3)التضاد(

اخر.لهثيءوذاكشيءهذااي)بيد(لتركيبالمحوريالمعنىمنأخذناهوقد

والآخر،معروفواحد"!هر؟لفصاحقمصدرينوجودالمعنىحصيلةوتكون

إليهةالتنبيهيرادالذيهو

والفراغالخلوعنيعبرأنهنجد)بيد(لتركيبالمحوريالمعنىإلىفبالرجوع

جرداء"فيها/شيءلامفازي!/الخيلفيهايجريالمستويةالفلاة"البيداء:منأخذا

هذا-عنتخلأياندعان،)خلبمعنىأن!3بيدتأتيوالفراغالخلوهذافمن

اعطيهمأي(اسعمابلهمنىالجهدأاعطيهمقولهفيلإلله!يقالكماالخلو!من

إياهأعطيهمفإنيأي،عليهواقدربهأحيطمادعأيبلهبجهد،إلاأجدهلاما

اولى.بابمن

القبيلتين.فصاحةأدلةستاتي(1)

.4،1/41ط(الحلبي)مصطفىمسعردابنعنالصغيرالجامع(2)

)غير(مجرورمغايرةعن798(العسيليالحافظعبد.د)فللدمامينيالبيبمغنيثرحينظر(3)

زيد.غيربرجلمررتمثلبالذاتلموصوفها
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هو"قريشمنأنى"بيدر!"قولهأنيتبينسبقمما(قريش)فصاحة:!/8

،أخرىأحاديثقيالتنويهذكروبدليلسبق،مابدليلتريش،بفصاحةتنويه

قريش.بفصاحةصريحتنويههي

قريش،منأنا:اعربكم"أناالسيوطيح!نهحديثفيجاءفقد:!!/8

حديثمعنىيقؤيالحسنالحديثوهذابكردا)1(بنسعدبنيلسانولساني

:العربأعرب"أناونصهاتقريبا،معناهبنفسللحديثأخرىروايةأوآخر،

فهذه،(2)"اللحنيأتينيفانىبكر،بنسعدبنيفيونشأتتريش،ولدتنى

بنسعدبنيفيونشأتتريشمنأنيبيد،العربأفصح"أنا:احاديثثلاثة

.(3)"ركب

بكر".بنسعدبنيلسانولسانيتريشمنأنا:أعربكم"أنا:الثاتي

بكربنسعدبنيفيونشأتتريش،ولدتني:الربأعرب"أنا:الثالث

."اللحنيأتينينى.

لحظوهالمتقدمينالعلماءأنلابدماإلى-بالإضافةهشاومن*ب!8/جص

أفصحصدارةفيبكربنوسعد،قريشقبيلتيالعلماءأولثكوضع-ودرسوه

العربأعرب"تريشعنه:اللهرضيالصديقبكرأبومولانافقال.القبائل

أفضلصارحتىالعربلغاتأفضلتجتبيتريش،كانتقتادةوقال،!ألسنة

أنا.الصغبر/الجامعي!ظر(1)

نفسه.(2)

)بيد(.العربلسانينظر(3)

لصث!كقننى%8!ملنبتشهم!يضتهفإ!ئت!
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"افصحهـ(1574)تالعلاءبنعمروأبوالإماموقال.(1)"اهللغةلغاتها

،(هوازنأكنافمنقريشاأن)وسيأتي.(2)"تميموسفلىهوازنعلياالعرب

عبيدأبوقال.(3"(هوازن)عجزأيضاعليهايطلققبائلعدةهوازنوعليا

بنونصربكر،بنوجشمبكر،بنسعدهمهوازنمنالعجز:(ـه224)ت

بلغتهاالقراننزلالتيالسبعالقبائلبيانفيعبيدأبووقال.(4)"وثقيف،معاوية

وثقيفوهذيلتريشلغة:السبعباللغاتالسبعةالاحرفحديثتفسير-حسب

منوتريش1(6)!هوازنمنبكربنوسعد9()،واليمنوتميموكنانةوهوازن

هـ(52ه)تحاتمأبووذكر،وقريشكنانةذكرإغفالعندأي(7)أهوازناكناف

:(-ArAA)تالخطابيسليمانأبووقالIA)بكربنوسعدوهوازنوهذيلاقريشا

فيوأعلاهااللغاتأفصحهيالعربلغاتمنلغاتسبععلىترل"أنهيراد

ابنوقال،(10)،قريشالعرب"وافصحدحيةبنالخظابأبووقال،(9)"كلامهم

(Y

(3

(6

(7

(8

(9

هنا.(ب2))عرب(،اللغةتهذيبينظر

_24rالوجيز()المرشدينظر ct.

piينظرالسابق cw1/10لمزهرy.

صفحتيهما.فيالسابقان

.001-99الوجيزالمرسديضظر

بكر(.بن)سعدللزركليالأعلامينظر-هوازنبنبكربنسعدهو

.96،001الوجيزالمرشدينظر

وربيعة.)وأزتميماأيفاوذكر،49نفسهالسابق

.98-97نفسه

ا!لافصح.بيانفيالخامسالمقصد--المقدمةالعروستاجينظر(
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أودععماويبينعنها،ويحتجالعربكلامعنينقرالذيالنحوي"وإنماخالويه

وقال،(1)"شيرتوهمالناسمنالقبيلهذاالشريفةاللغةهذهمنتعالىالله

والرواة،العرببكلامعلماؤنا!أجمع:(ـه395)تفارسبنأحمدالإمام

ألسنة،العربأفصحتريشاأنومحافموأيامهمبلغاتهموالعلماءلأسعارهم،

التيالعلاءبنعمروأبيكلمةفيتريشذكرإغفالفكأن(2)!ةغلوأصفاهم

عليه،مجمعأمرأفصحيتهاأنأو،هوازنأكنافمنأنهابسببهوانفاذكرناها

غيرهم.بيانبكلمتهوقصدذكرا،يحتاتخ!لا

مستبشعمنبخلوهاتريشفصاحةقديممنالعلماءبيندقو!!ىفص/8

وتحجعام،كلفيالمواسمتحضركانت"العرببأنذلكوعللوا.(3)اللغات

لغاتهممناستحسنوهفما،العربلغاتيسمعونوقريش،الجاهليةفيالبيت

رضيالصديققولذكبرتأنسبقوقد.(4)"العربأفصحفصاروابه،تكلموا

عنقائلهاجلالةتغنيكلمةوهني"ألسنةالعرب"أعربإنهمقريشعنعنهالله

إليها.إضافةكل

أحيلفإنىواقعا،ذلكتحققأما.قريشبفصاحةالتنويهبهذاهناوأكتفى

.213/1المزهر(1)

.33صصقر(السيد)كأفارسلابن،اللغةفقهفيالصاحبيينظر(2)

)المزهرللفراءكلمةمنهوهناوما(ب/2)الفقرةنهايةفيبهذاالمبكرالخنويهبيانسبق(3)

(210/1)نفسهفارسنباو(211/1)نفسهلثعلب1/122(وبمعناهاكلمة

)المزهرالفارابينمرأبوقالهومعناها(1/221)المزهرفيالفراءكلمةنصمنأيضاهذه(4)

.(1/012)المزهرفارسابنرواهوما،(1/112
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c?>التطبيقيةالدراساتعلى

فيها،عريحةالسابقةوالأحاديث،المناقشةىبحيهـفوقفصاحف:./8

هناالتأديبإنحيث(2)"تأديبيفأحسنربي"أذبنىهوصحيحارابعاوأزيدها

فيأصحابهسأل!عالرسولأنوهوصحيحا،وخامسا،(3)اللغةتعليمهو

استدارتها،وهيأةولونها،وقواعدها،سمكها،عن:سحابةأحوالعنماموقف

النهرسوليا:رجلفقالستمطر.إنهاأي"الحيا":قالأجابوهفلمابرقها.وكيفية

القرانانزلفإنما؟ليحق"حر:فقال.منكاعربهوالذيرأيناما!افصحكما

قراءةفإن؟ر!م!ىوصدق.(4)"الإيمانسعبفي،البيهقيمبينعربيبلسانعلى

عربيا.الأعجميئتحولأنتستطيعوحدهاالقران

هوالإطلاقعلىالخلقأفصحأنالعربيةاللغةعلماكأقرروقد8/دقئ:

.()!ي!مياللهرسولمحمدومولاناسيدنا

.بالمنصورةالعربيةاللغةبكليةدكتوراهرسالةسريديعصام.د(تريش)سعراء-مشلأينظر(1)

مسعود.ابنرواهالصغير-الجامع(2)

(r)يعلمهمماوأول.1/431دب(1)الكبيرالمعجم)ينظر.المؤدبالصبيانمعلميسمونكانوا

و)أدببحت،لغويمعجموهر،للفارابي(الأدب)ديوانتسميةذلكومن.اللغةهو

بكراباأن(1/04)أدب(الكبيرالمعجموفي.اللغويللتثقيفوهو،قتيبةلابن(الكاتب

أفصحسمعتفمافصحاءهموسمعتالعربفيطفتتداللهرسول"ياقالعنهاللهرضي

لغويةقدرةقوامهاهناهـوالفصاحة.اتاديبي"فأحسنربيأدبني:قالأدتك؟فمنمنك،

أيضا.البابهذامنهوالمتنفيالتاليوالحديثالإلقاء.جيدةواضحةصحيحةتعبيرية

.426/1الرياضونسيم،1/35)المزهر(ينظر(4)

الخامس.المقصد/المقدمة/العروستاجينظر(5)
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القسممنالثانيالبابمنالخامسالفصلعلىالتطبيقيالجانبفيوأحيل

.(1)وشروحه،عياضللقاضي(المصطفىحقوقبتعريف)الشفامنالأول

سعدقبيلةبفصاحةبالتشويهاقترنتريشبفمماحةتنويهمنذكرماهـ:/8

قبيلةوهي،(صكل/A،ب/8)فيالمذكورةالأحاديثمقتضىهو-كمابكرابن

هوازنبنبكربنسعدوهو:ر!م!عالنبيأرضعتالتيالسعديةحليمةالسيدة

مفر.بنعيلانقيسمن

أيضا،بكربنسعدبنيلفصاحةبالنسبةالتنويهبذلكواكتفي8/هـ!د

.(2)تجرىأنينبغيدراساتعلىواقعياالقبيلةهذهفصاحةتحقيقفيوأحيل

:(اللهجاتاختلافات)مجالات-9

صاداالسين-كنطقالأصواتمجالفيتختلف(إ=اللهجاتاللغات:أ/9

اليائيالأجوفمن)مفعولأصيغةكتصحيحالصرفمجالوفي،الصراطفي

مابشرا-هذا"مالهواهمالها)ما(كإع!لالنحومجالوفي،مبيعمنبدلاكمبيوع

تعال.الفتاحالقاضياليمنأهلتسميةمثلالدلالةمجالوفيبشر"هذا

.(أ/2رقمفيهذاسبق)وقد.أقاضك=أفاتحك

بهمقصودهذهتريشبلغةالقرآننزولمسألةفيوكلامنا9/ب:

أثرهايظهرالتيهيلأنهاوالنحوى؟والصرفىالصوقالأولىالثلاثةالمجالات

(الرياضو)نسيم.(9هصالبطاويمحمدالئيخبرعاية)طالبجاويعلىف)الشفا(ينظر(1)

1/54،الأزهرية)طالخفاجيللشهاب 2 q-on)،1/124للقاريالشفاوثرح

الرجزلانتشارتمثيلففيه-35-4/34هارونالسلامعبدفللجاحظ(والتبيين)البيانينظر(2)

أدبيا.القبيلةهذهيدرسالدارسينالشبابأحدوليتناسئيها.ألسنةعلىحتىالقبيلةفي
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الدلاليالمجالأماالواحد.اللسانأهللهجاتبينتمييزاالأقوىوهو،النطقفي

،بالسياقالمعنىثغراتيسذماكثيراالكلاممتلقيإنإذفيه؟التمييزيخفىفإنه

الكلامأثناءفيمتناثرةمفرداتهوهناعنهنتكلمماأنوبخاصة،بالتقريبولو

متتابعا.كلاماأوكاملةجملاوليسالكثير،

يمكنالدلاليالمجاللااللهجيالاختلافإنأقولإننيبل:!/9

وبخاصةالواحد،اللسانلهجاتمنوأخرىلهجةبينمميزااعتدادهمنالتهوين

هذهمثلفيفالمفترض.العربيكاللسانمنضبطاتعبيريااللسانذلككانإذا

إسارةولوإليهيشيرأو،الغريبةالكلمةمعنىيكشفالواحدالحشأنالحالة

البئر"فطرتةمعنىأنعنهمااللهرضيعباسبناللهعبدسيدنافهمكما:غائمة

نأدوناقاضك()أي(1)أخاصمك،أفاتحك"تعالمعنىوأنحفرها،ابتدأت

مميزااعتدادهحيثمنالسهمضعيفالدلالي1لمجالفهذا.بذلكلهيصزح

الواحد.اللسانأبناءبين!جيا

اللفظيبالأداءنزولههوقريشبلغةالقرانبنزولالمقصودأنالمهم:د/9

أماوالنحو،والصرفالأصواتفيذلكلزومهأي،قريشللغة-النطقيأي

كلماتمنكثيراإنفنقولونبادر،لهنعرضقداخر،سأنفلهالدلاليالجانب

معالانضواء-تقبلهيأخرىألسنةأولهجاتإلىبمعانيهانسبتالتيالقران

علىبناءهاينفيمماواحد،محوريمعنىتحت-العامةاللغةفيتركيبهاكلمات

العامة.اللغةعليهبشتعمامختلف!جىحش

.(1/131الكتب)عالم36النوعالإتقانينظر(1)
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قريثس(:بلغةالقراننزولىعكالمصحفبرسم)الاحتجاج-01

له-مشكورةجهودذوبحاثةوهوالحمد-قدوريغانمالدكتور:أ/01

أساسعلى،قريشبلغةالقرآننزولعلى(1)المصحفبرسمللاحتجاجمحاولة

بلغةالعثمانيالمسخفيكتبأنهفلابدتريش،بلغةنزلقدالقراندامماأنه

إلىتوجيهاأصدر-عنهالله-رضيعثمانالمؤمنينأميرأنوبخاصةأيضا،تريش

بنوزيدأنتماختلفتم"إذانصهالعثمانيةالمصاحفكتابةلجنةفيالقرسيينالرهط

روايةوفي،"بلسانهمنزلفإنماتريش،بلسانفاكتبوه،القرانمنثيءفيثابت

انزلالقرانفإنتريش؟بلسانفاكتبوها،القرانعربيةمنعربيةفي..."أخرى

كلالمصحفرسمفيتنضحأنفالمفروضذلكوعلىففعلوا،)2(..بلسانهم

القرسية.اللهجيةالظواهر

فيتظهرلااللهجيةالظواهرأنيعلمأنوالقارئوللدارس:ب/15

كلماتها،فيأسكالهاح!نمبللحروفالخطيالرسمفيإلاالعثمانيةالمصاحف

ومدوالمدالهمزةورموزوالحركاتالنقطهيالتيالضبطعلاماتمنأيدون

وقدكله،ذلكمنخالياكانالعثمانيالرسمفإنذلك،إلىوماوالوقفالصلة

يدعلى،الأولالقرنمنالثانيالنصففيوسكلهاالحروفإعجامنقطأضيف

علىذلكبعدالباقيةالرموزوأضيفت،ومدرستههـ(69)تالدؤليالأسودابي

كتابرسمهماهوهنابهفالمحتج.ومدرستههـ(170)تأحمدينالخليليد

كلمةفيالتنوينعنالمعبرةكالألفرسمهمفييظهرماأي؟العثمانيةالمصاحف

عمار(.)دارالعربيةاللغةفيأبحاثكتابهينظر:(1)

(6/182)بولاق9844رقمحديثالبخاريصحيحينظر(2)
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المخاطبةالمؤنثةوياء)تيجل(،منبدلا)توجل(فيوالواو)كتابا(،وكلمة)نورا(

)السواد(.ويسمى.سكلولانقطلاحروفهومماذلكونحو()اتخذيفي

لهجيةظواهرعلىبالرسماحتجاجهالحمدالدكتوربنىوقد:!/10

نإحيثمواقعها،بمختلفالهمزةفيتتمثلالأولىالمجموعة:مجموعتينجعلها

إلىالبحرسيفعلىومابينهما،وما،والمدينة،قريشوفيها)مكةالحجازأهل

العثمانيةالمصاحفكتبواالذينفكانالمتوسطةالهمزةيسهلون(اليمنترب

)فؤاد()بأس(،فياء؟اوواواأوألفاإليها:تخففالتيبالحروفإليهايرمزون

كلتشملالمجموعتينوثانية.وهكذا)بير(ترسم)بئر()فواد(،)باس(،ترسم

)ما(خبرنصبهي:لقطاتأربعالحمدغانم.دمنهاالتقطوقد.الهمزةعداما

13:يوسف9(بشراهذاما!تعالىقولهفيالحجازية)ما(تسمىالتيالنافية

قريش،ومنهالحجاز،لغةوهذه'(زليسعمل)ما(إعماليعني)بشرا(ألففوجود

الحجر:9(تؤجللاقالوأ!تعالىقولهفيبالياء-لابالواو)وجل(مضارعوصوغ

عليهانتؤمآ!تعالىوقوله)تيجل(،يقولونقريشوغيرتريش،لغةهو153

ئلائياالفعلهذايستعملونالقرسيينفإن1162:الصافات1!!بفتنين

فيقولونبالهمزةيستعملونهتميموبنو)فاتن(،منهالفاكلواسم)فتنه(فيقولون

تعالىوقوله)بمفتنين(،تكونتميملغةفعلى)مقتن(؟منهالفاكلواسم)افتنه(،

المؤنثةياءإلىالفعلإسناد!بيوئاآتجبالمناتخذىانثحلأإلىربكواؤحى!

النحليجعلوغيرهمالحجاز،اهللغةوهذهمؤنثا،النحلاعتداديعنيالمخاطبة

اتخذ(.)انيكونلغتهمفعلى.مذكرا

حسبالرسمأنيثبتفعلاالمصحففيواقعهوماإلىالنظرلكن:د/01
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حمسبرسمتهمزاتهناكللهمزفبالنسبة.تاملاأكثرئفيههوتريشلغة

لو!تعالىقولهفي)نشاة(كلمةمنها،والحجازيينتريشغيرلغةوهو،التحقيق

!!الأخرىآلنشاةعليهوان!012العنكبوت9(ألأخرةآلنشاةينشئالله

162الواقعة9(حبمتذكرونفلؤلاالأولنآلنشاةعاتتوولقذ!،!47:النجم9

129المائدة1(وإثمكبإثىتبؤااناريدإق!تعالىقولهفي)تبوء(وكلمة

176:القصص9(اتقوةاؤلىبآفعضبةلتنؤارمفاتحهإن!فيالتنوء(وكلمة

الروم9(آلشؤاك!اشوأالذينعقبةثؤكان!تعالىقولهفي)السوأى(وكلمة

عنالحاصرةعبارتهفيالدانيالإماماستثناهماهيالستةالمواضعوهذه.(1)011

الكلمةفيتوسطتإذاالهمزةأن"واعلمقالحيثبهاالمبدوءغيرالهمزةرسم

ولينمدحرفالساكنذلككانوسواءقبلها،ماوسكنمنها،طرفاوقعتأو

جميعفيالحالينفيخطاتصؤرلمفإنها،الحروفسائرمنجامداحرفاأوفقط،

منواسقطت،الساكن.ذلكعلىحركتهاالقىسفلتإذالأنها،المصاحف

(يرآءون!قولهنحوالمدفحروف.لذلكصورةلهاتجعلفلمرأسا،اللفظ

وسبهه.!59النحلسؤء(9من!و!41يونس1(و!برلون1142النساء9

و126:الأعرات9(سؤء"تكثم!و!31المائدة9(سؤءة!نحواللينوحروف

ويئؤت!قولهنحو0الجامدوالحروف.وسبهه018:يوسف9(اشتئسوأ!

ذكرثم.(2)،ههبسو012الأحزاب:1(يشلوت!و126الأنعام9(عنه

.001صالفكردارحسن(عزة.د)فالدانيعمرولأبيالمصاحفنقطفيالمحكم(1)

الأمثلة.بعضعلىبالاقتصار051-941نفسهالسابق(2)

-36-

http://www.al-maktabeh.com



وهيالهمزةصورةذكرعلةذلكبعدوذكر.السابقةالستالمستثنياتالداني

قالئمقراءتها)1(.فيال!سهيلوهيصورتهاحذفوعلة،بالتحقيقالقراءة

دلالةوالسمهيل،التحقيقمنالمذهبينعلىتصؤرقد"والهمزةليضيفمكررا

فيوالسبب،التخفيفعلىوردا!صلراكثرأنإلافيهما،واستع!لهافشوهماعلى

..قريشوهم،اللهرحمهعثمانزمنالمصاحفنسخولواالذينلغةكونهذلك

والجاريطباعهمفيالمستقرهوإذ،التسهيلعلىالهمزأكثرتصويروردفلذلك

منأنهماعلىبناءوبالتخفيفبالتحقيقالقراننزولذكرثم.(2)"ألسنتهمعلى

(3)"اهنمساءتبماوالقراءةاستعمالها،فيللأمةتعالىاللهاذنالتيالسبعاللغات

القراءةحسبرسمالهمزاكثربأنمرتينصرحالدانيالإمامأنهناوالمهم

دراسةإجراءذلكبعدويبقىالهمز.كليقلولمقريشلغةهوالذيبالتسهيل

الهمز.مجموعةعنهذا.ةير!كألاهذهلضبطاستقرائية

مرفقد،اللهجاتحسبالرسممنالهمزغيرمجموعةعنوأماهـ:/01

إنناثم.تريشلغةحمسبالكلماترسممنأمثلةأربعةذكرالحمدغانم.دأن

رسمتالمصحففيكلماتمنأمثلةالتقطنا)4(الطاقةحسبالعابربالبحث

ذلك:ومن.تريشلهجةغيرلهجاتبحسب

-ol!نفسهالسابق(1) lo!.

!افهتضيهمهشلألمق!صلصئ!كتئفئ!.151:)2(المحكم

.؟52-151)3(نفسه

الموافيالدكتورللعلامةكتابمسودة51/هـعلفيوعزوهااللهجاتالتقاطفياتكأت(4)

التوثيق.فيالاجتزاءمع-اللفظيةاللهجاتفيالبيليالرفاعي
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ب!رةعليهتغكفهـىا!تتبهاالأؤلىأشطيروقالؤأ!تعالىقولهفي

.(1)تميملغة)أمل(أنحيانلأبيالبحرفيجاء[oالفرقان:1(!بمواحميلا

للمجهولالمبنيالمضارعهيتملىوكلمة)أمل(.وهيالحجازلغةمقابلوذلك

تميم.لغةحسبرسمتفالكلمة؟(لو1)من

فيجاء1282:البقرة1(شهيدولايضاركاتجماولا!تعالىقوله2-وفي

الكلمةترسمأنيقتضيوالفك.(2"تميملغةوالإدغامالحجازلغةالفكأنالبحر

تميم.لغةحسبرسمتفهيواذا)يضارر(،

البحرفيجاء!4الحشر:1(آددهيشاقومن!تعالىقوله)يضار(3-ومثل

.(3)!تميملغة"بالإدغام

نأالبحرفيجاء[18:القمان(للئاسفدثتصغزولا!تعالى-قوله4

الحجاز.لغةبالألف)صاعر!هذاومقابل.(4)تميملغةالعينمشدد)صعر(

تميم.لغةحسبمرسومةفالكلمة

:لأحزابا9(لحقآمنيشتخىص!لاواللهمنئفيشتخىء!تعالى-قوله5

لاالاخرفيواحدةبياء)يستحي(البقرةوفيهناالمصحففيرسمت153

بياءين.الحجازولغة.()تميملغةهذهالبحرانفيوجاء.بياءين

.2/358(العلمية)الكتبالبحرينظر(1)

.2/37البحر(2)

.4/664البحرينظر(3)

.7/177البحرينظر(4)

.2طلا7/7البحر(5)

لصث!كقنفئ!!افهتضي!عهشتبنلمق!أ8
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!94:الكهف9!الأزضفىمفسدونومأتجوجيأتجوجإن!تعالى-قوله6

.(1)دسألبنىلغةبالهمزأنهاوالإتحافالبحرفيجاء

نأالسكيتابنذكر[11التكوير:9!،!6كشطتآلشحآءوإذا!-7

.(2))قشط(فيأسدبنيلغةبالكاف)كشط

نأالحمدغانم.دذكرهاالتيالأربعةالأمثلةومنذلك،منلناويتحصل

فلاوحدها،قريشلهجةبحسبلاكثيرةلهجاتبحسبوقعالمصحفرسم

تريش.بلغةالقرآننزولإثباتفيبهالاحتجاجيتأتي

نزلالقرانمbماوهوموضوعنا،فيالأهميةبالغسؤاليثوروهنا:-11

تريش؟لغةبغيركلماتهمنكثيررسموقعفكيفتريشبلغة

لجنةتقبلأنتتيحكانتالآنسنذكرهاالتيالظروفأنتبينالدراسةبعد

تريش.لغيراللهجيالأداءحسببعفالكلماترسمالمصاحفكتابة

انتقالبعدأيلها-التالمةالسنةهـأو25سنةالمصاحفكتابةبدأت-1

عاما.عشرستةبنحوالأعلىالرفيقإلى"خيرالرسول!

سرقاالأرضأقطارإلىوامتد،العربيةالجزيرةالإسلامكساالحقبةللكوفي

بلهجاتهاتقرأوهي،القرانتقرأأصبحتالعربيةالقبائلجميعأنوالمهموغربا.

أبنائهابقراءةالانتشارمنقذرااكتسبتالعربيةاللهجاتمنكلأانأيولابد،

قرسية.غيرقبيلةبلهجةالقرانومخالطيهم

كثيراتجمعالتيةكر!شملااللغةيسمىماانتشارفيجذاساعدسبقما-2

.295البشرفضلاءواتحاف157/6البحريخظر(1)

لقريش.بالكافانها1/465المزهرفيلكن،411السكيتلابنالإبداليحظر(2)
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يقرؤهالكريمالقرانهيمشتركةمادةلشيوع،المختلفةاللهجيةالعناصرمن

كثيرينمنيقعوهناالاخر،لغةكلويألفبعضا،بعضهمعم!شوالجميع

معينة.النطقمنأنواعفتشيع،قبيلتهمنطقغيرالكلماتلبعضنطوقاختيار

انتشاراالقرسيةغيراللهجاتمنكثيراأكسباالسابقانالبندان-3

الألسنة.وعلىالأذهانفيوحضوراوقبولاومشروعية

.(9)معينةلهجيةظواهرفيتشترككثيرةقبائلهناكأنذلكإلىيضاف-4

مما،(2)الراجحعلىأكثرأوسبعةكثيرةهيكتبتالتيالمصاحفوأن-5

اللجنة.ترىماحسبعليهالهجاتتوزيعيتيح

نقدرهنسبيا،ممتذازمنااستغرقتالمصاحفمنالعددذلككتابةوأن-6

إمكانويتيح،المسموعةاللهجاتإلفيتيحزمنوهذا،الأقلعلىبسنتين

بها.الرسموقبولالتسامح

الأقل:على)خمسةكثيرةأمصارإلىارسلتالمصاحفتلكوأن-7

البحرينوربماوالمدينةمكةإلىبالإضافةوحمصرودمشقوالكوفةالبصرة

المزمعالمصحفكتابةفيذلكالمصاحفكتابةلجنةتراعيأنفيمكن،(واليمن

المعين.المصرذلكإلىإرساله

غيرلهجةأداءبحسبالكلماتبعضكتابةلإمكانالمجاليفسحذلككل

ترسية.

خبرفيالباءزيادة،(358-2/357)البحرأسدوبنيالحجازلأهل)أملى(بمعنى"مل(مثلا(1)

)سرحوقيسوعبسأسد-قائمفلانكان،(1/183)البحروالتميمينالحجازيينعند)ما(

.(39صللنحاسسيبويهأببات

.283/جبلحنحسنمحمد.دالكريمالقرانالنصنقلوثاقةكتابينظر(2)
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حسبالرسمحتميةعلقعنه-الله-رضين!ثعالمؤمنينأمير-8

إذاأنهمهذاومعنى،(اختلفتم)إذااللجنةبينالاختلافبوقوعالقرسية

الرسمعلى-الناسعندوقبولهاقرسيةغيرلهجةلاثتشاروتقديراتسامحااتفقوا-

ذلك.منبأسفلا،اللجنةهذهأداءحسب

عربي،والقرآن،عربيةقبائلكلهاهذه-أنسكولاتعلماللجنةوأن-9

منها.أيأداءبحسبالكلماتبعضرسمفيإثمفلا

في)المقغعفيجاء:السابقتينالفقرتينفيقلناهماويوثقيزكىنصهنا-01

الصحابةأجمعلماأنهالداتي(عمرولأبيالأمصارأهلمصاحفمرسوممعرفة

بكرأبيمصحفمنمصاحفنسخعلىعنهماللهرضيعثمانسيدنامع

عبدوإلىثابتبنزيدإلىن!ثع"أرسلالقراءةلتوحيدالأمصارإلىليرسلوها

الرحمنعبدوالىعباسابنوإلىالزبيربناللهعبدوإلىالعاعر،.بنعمروبنالله

فيبكر(أبيصحف)يعنيالصحفهذهانسخوا:فقالهشامبنالحارثبن

فاكتبوهثابتبنوزيدأنتماختلفغإنالقرسيين:للنفروقالواحد،مصحف

الشىء،فىنختلففجعلنازيد:قال.قريشبلساننزلفإنماتريش،لسانعلى

وقال،()التابوهزيدفقال()التابوتفيفاختلفواواحدرأىىلعص!انرمأ

إلى،يرجعواأنوابوا!أرأنفا!ليت:قال)التابوت(القرسيونالنفر

تريشكا.لسانعلىانزلفإنما()التابوتاكتبوهفقال،عثمانإلىذلكرفعناحتى

بحالةمعلقةتريشلغةحسبالرسمحتميةأنفيصريحكلامفهذا

لمامنهممراعاةرأيعلىاتفقواإذاوأنهمرأي،علىيتفقوالمإذاالاختلاف

يرسمواأنيمكنفإنهملبعضهاأوذكرناهاالتيالاعتباراتمناستشعروه
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قريشللغةالمخالفالرسموقوعمأتىهوفهذا.قريشلغةبغيرالكلماتبعفرر

المصحففيتريشللغةالمخالفالرسمهذاوقوعفإنذلكوعلى.المصحففي

بردنهوالحمد.قريشبلغةالقرآننزولمنبالأدلةأثبتناهمافيأبدايقدحلا

العالمين.

بالهمز(:وقريش،!النبي)تراءة-21

لمالحجازوأهلقريشأكثرأنوهينفسها.تفرضمسألةهنا:أ/12

علبالهمزنزلجبرائيلأن"لولاعلسيدناقالوقد4(1)الهمزةيحققونيكونوا

بالهمز"!يرالنبيعلى-السلام-عليهجبريل"ترلروايةوفيهمزنالماما"بحي!النبي

(2)،ويدعيهمز"كان-عنهالله-رضيعلياأنالحديثهذاويوثقهمزنا"فلذلك

إلىلفتتقريشلغةأنتعنيالأثرهذافيعلىوقولةأحيانا.يهمزكانأنهأي

بنعمروأبوعنهعبرماوهو،الكلامفيدورهالأهمية،الهمزةاستدراكأهمية

فهل.(3)"للمعانيوأبينللحرؤف،وأمكنللقارئأتقن"الهمزبقولهالعلاء

فيالهمزةيحققع!يرالنبيكانوهل؟القرانقراءتهمفيالهمزةتحقققريشكانت

بهامقصوداالحجاز()أهلعبارةتستعملماوكثيراالحجاز،أهللغةقوامهيقريث!أ-لغة(1)

.(43ص،الغوثلمختارتريشلغة)ينظر:تريش

أهلمنالحجازاهلمنقوماأنبلغنا"وقدسيبويهقالالهمزةيحققونكانواقريشبعض-ب

بنيمنالححقيق"أهل2/691وفي2/517بولاق،الكتاب،وبريئةنبيءيحققونالضحقيق

الحجاز،.واهلتميم

المزنيالحسينلأبي)الحروف(فيوالثالثةوالثانية،3/32الشافيةالرضىشرحفيالأولىالرواية(2)

129.

.921للمزنيالحروتكتاب(3)
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؟القرآن!يلاتهتراء

استحسانإلىتشيرعلىسيدناكلمةأنإلىنلفتالإجابةوقبل:ب/12

أهلهعندوالتخفيفتوجبهوكيف.توجبهلالكنهاالهمز،بتحقيقالأخذ

أحيانااللافظيحققبأن،القبوليثبتماالتحقيقأهلغيرعندفيكفي؟سليقة

تلكفيلكن،بذلكيأخذمنأولىهو!كل!النبيأنسكولا.لهجتهتخففهما

هوبشيءالالتزامرر!ك!عليهيحتمأنكهذاأمرفيالحقمنفليسأيضا.دودالح

وأما.سياتيكما-بلهجتهكليقرأأنالأمةلسائريباححينفي،لهجتهغيرمن

عنبعضهميتخلففقد،وظروفهمنفوسهمتختلفألوفأومئاتفهمتريش

عذر.لغيرأو،لصعوبةالالتزام

وأوجتهممكة-أهلأنعلىفيهنضما!جدفقدكانوايا21/بكحي:

التخفيف،تحتملكلماتيهمزونكانوالهرسيون:الدهر-ذلكفيكلهم

النبى،هي:مشهورةأربعالكلماتهذهومنذلكفيالعربسائرويخالفون

هؤلاء،،أولئكأولاء،منها:التقطناومنثوراتوالخابية!)1(.،والذرية،والبرية

)أهلومصطلحالهمز،يحققونالحجازأهلبعضأنآنفاذكرناوقد.(2)الملائكة

.(3)شيرتعلىيصدقالحجاز(

إذاكما،التخفيفتحتمللاالتيالكلماتعدابالقطعوهذا:شكليب/12

)نبأ(.العربلسانينظر(؟)

لمالملائكةوكلمة.26،40،464سلومداود.دالفصحىلهجاتفيالكاملالمعجمينظر(2)

اس!قراء.يستحقوالأمروصلأ.القراءةفيأحديسهلها

(r)34ص،الغوثلمختارتريش(الغةينظر.
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قولك،أحسن،فعلتأنا:كقولكالنطقأولفيكلمةأولفيالهمزةوقعت

التنبه.وادم

أبيعنجعفربنإسماعيلعنالكسائي"روكطالبحروفيب*كه!*:/12

وحذف.الكسائيقراءةمثل)فسل(ولا)وسل(يهمزالمأنهماوسيبةجعفر

أبيعناليزيديوروى.تميملبعضلغةوإثباتهاالحجاز،لغة"سل"فيالهمزة

الفاءأوالواوأدخلوافإذاسأل(منالأمرفي)أي)سل(قريش"لغةأنعمرو

بصرفنطقا،بالهمزفاسألوا-،فاسألواسألوا،،واسألترءوا:)أي.(1)"اوزمه

قرشيوهو-عباسابنعنأسندعبيدأباأنالمعانيإبرازوفي(الرسمعنالنظر

هيإنما)الصابون(؟ما)الخاطئون(،هيإنما)الخاطون(؟ماقال:أنه

.169المائدة9والثانية[rvالحاقة9الأولى:ترانيتانوالكلمتان.(2))الصابئون!

يقولوننجدوأهليذأىالبقلذأىالحجازلغة(القرآنغير)منالمزهروفي

.(3)ىوذيذوى

القرآنتراءتهفيالهمزبتحقيق!اللهرسولمولاناتراءةعنوأما-13

أدلة:وصي،القرانتراءتهفييهمزىبحيركاننعم:فأقولأبادرفإنى

الحسنالعلاءأب!تصنحفالتجويدمعرفةفيالتمهيدكتابفيجاء:أ/13

)العلمية(3/642.)1(البحر

إلخالصابثين""وفي584البيتللشاطبية(سامةأبي)ثرحالأمانيحرزصالمعانيإبرازينظر(2)

إنما؟الصابئون"مافيهالعبارةمنالأخيروالجزء.329(عطوةإبراهيمفالحلبي)مصطفى

.الهمزةتحقيقكارهيعلىالإنكارالمقاموبأن،السياقبمقتضىقطعاخطأوهو"الصابونهي

(rالمزهر)215/1.
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-:ـه569المتوقيالعطارالهمذانيأحمدابن

حدثنا:حنبلبنأحمداللهعبدأبيكتابفي"ورأيتالبغوىالقاسمأبوقال

ترة،بنمعاويةسمعت:قالسعبة،أخبرنا:قال،جابانبنحفصطالبأبو

الفتحبسورةافتتحغ!يراللهرسولسمعت:قالمغفلبناللهعبدسمعت:قال

زيادحدثناالبغوىالقاسمأبوويترسلكلوقاليهمزااآفيهانرجعناقتهعلىوهو

الهمزغيربهيقصدقدكان)وإن.((a)1مثلهطالبأبوحدثناأيوبابن

.(الاصطلاحي

فيالحديثهذاوفصةأحمد.مسندعنالحديثهذايرويالبغويفالإمام

على،للتوثيقهذا(،التمهيدكتاب)محققالحمد.دأحالوقد.الحديبيةغزوة

الفتحسورةأنأناوأضيف.13/215ـه1380السلفيةالمطبعةطالباريفتح

)يهمز(.بكلمةالمقصودةهيكانتلعلفا،همزةمئةمنأكثرفيها

)المد:والثلاثينالثانيالنوعفيالإتقانفيجاء:الثانيالدليل:ب/13

حدثني:حراشبنسهابحدثنا:سننهفيمنصوربنسعيدأخرجوالقصر(

إنما!الرجلفقرأرجلا،يقرئمسعودابنكان:قالالكندييزيدبنمسعود

مامسعود:ابنفقال.مرسلة160التوبة:أ(والمشكينلففقراءالصدقت

الرحمن؟عبدأباياأقرأكهاكيفالرجلفقال"يخير.اللهرسولأقرأنيهاهكذا

وهذا:السيوطي"قالفمد.(والمساكينللفقراءالصدقات)إنماأترأنيها:فقال

أخرجه،ثقاتإسنادهرجال،البابفيونصرحجة،جليلحسنحديث

.691الحمد(غانم)كأد.للهمذانيالتجويدمعرفةفيالتمهيد(1)
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الكبير")1(.فيالطبراني

ملاحظ:وهنا:/ج31

الحديثبأنحكموقد،الحديثعلماءاجلمنإمامالسيوطيأنالأول

تخريجه.وبين.ثقاتإسنادهرجالوأن،حجةجليلحسن

والقصر.المدبابهووالباب،البابفينصالحديثإنقالهأن:الثاني

همزةهناكليسأي،مطلقة:اللغويمعناها)مرسلة(كلمة"أن:الثالث

يقصر،وقدالمديزادفقد)الفقرا(،كلمةفيالراءبعدالتيالألفتلكمدتوقف

إأربعبمدهاالعربيالحسفييلزم-الألف-بعدالهمزةوجودأنحينفي

والهلامية.الإطلاقحالةمنفتخرجالمد،لذلكحداويضعستا(،أوحركات

نأ)الفقراء(كلمةفيوالأصل.(2)همزبلاممدودةهنا:)مرسلة(بكلمةفالمراد

التأنيثالفوتسمىآخرها،فيالتيالألفبعدهمزةتزادأنأيممدودةتكون

جمعكليعدونالعربلأنمعنوئ،هناوالتأنيثوكبراء.كشرفاء،الممدودة

مؤنثا.

المرسلةالقراءةفىمدهايعذلممسعودبنالدهعبدسيدناأنواضح:الرابع

وذلك)فمد(،قولهمنيفهمكما،ضرورةالمدوزادبالهمزهوفقرأهاكاملا،مذا

العربى.الحسحسب

فمدوها.:هذهالكتبعالمطبعةفيمكتوبة"فمد"وكلمة.1/96(الكتبعالم)ط.الإتقان(1)

.1/333الفضلأبيمحمدفالإتقانمنوالتصويب

لابن(القرانمشكل)تأويلفىأيضأوقعهمزبلاالأخيرالحرفمدبمعنىالإرسالاستعمال(2)

.("لغفمثالعلىفبها،الياءيرسلنخي()يقرأ45صقتيبة
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زائد.مدبعدبهمزةفجاءهو:)فمد(لكلمةالمتعينالمعنىأن:الخامس

)فهذاهمزةبوجودإلاهنالايكونالزائدالمدولأن،بالإرسالالمدلمقابلةوذلك

لتفسيراخرعلمىاحتمالهناكوليسبه،مقطوعوهذا.(متصلةلهمزةالمدمن

بفتحةاللفقر(يقرأكانالراجلأنيدعىأويفهمأنيجوزفلا)فمد(،كلمة

الرجلأنوالحالخطأ،لأنه،عربىغيرأداءأونطقايكونهذالأنمد،أىدون

نأالأمروإنما.بهعلقماغيرمسعودابنتعليقلكانخطانطقهكانولو.عربى

يقرألمىبحزالنبىأنإلىمسعودابنفنبهههمز،دونبألفاللفقرا(نطقهاالرجل

التعبيرهذاأنيخفىولا.ضرورةهمزةاخرهالذىالزائدبالمدترأوانماهكذا،

اللغويونعليهاصطلحالذىالمعنىمعوكذلكللمد،اللغوىالمعنىمعيتطابق

للمد.-خاصة-والصرفيون

واقعيةروايةوهوبالهمز.يقرأكان!ييهالنبيأنعلىالثاتيالدليلهوهذا

!لا.النبيأقرأهكيفيحكىجليلصحابيعن

كلها.العشرالقرآنقراءاتفيموجودالهمزأنالثالثالدليلئرصج/13

القولويمكن،ومقلمكثربينمابتحقيقهالالتزاممدىفيالقراءيختلفوإنما

والكسائي،،وحمزة،عاصمهمالهمزبتحقيقأخذاالقراءأكئرإنسديدبإجمال

قراءةفيأصلاللهمزأنولولا.رواتهمأو.ويعقوب،وخلفعامر،وابن

.قارئأيتراءةفيهمزوقعمامج!الرسول

دليلا-تعتذهلا-أوتعتدهأنولك،سأسجلهعلييلحخاطروهثا:د/13

آثذىباشورتكاقرا!هوالقرآنمننزلماأولإن:بالهمز!زالنبيقراءةعلى

علوثعلو!باعلواثذى6-يمآلاكرموربكاتراجنت+؟!عمنلإنسنافلقخلق*يريم
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أتصورأنأستطيعلا.همزاتخمسهنا!5-1العلق9!زلا-يغملؤماالإنشن

جلالاالموقفلجلالوذلكاقرأ.:كلمتيخصوصاهمز،بلاترأها!عالنبيأن

محمدوسيدناجبريلالملكبينمواجهةالأولاللقاءرهبةمعالتصور،حديفوق

الجهد"!منهبلغحتى"ثلاثاالسلامعليهمامحمداجبريلبضماقترنلقاء!ير

فهل.(\كا!فؤادهدايرجفبيفإلىغ!يربعدهاعادوحتى،التحملطاقةأقمىأي

يحيلالعقل؟الملكعليهيلقيهمانطقهفي!رالشبييخالفأنكلههذامعيتصور

علأيرعليهيلقلمالملكفإن،ومألوفيسيرأمربالهمزةالإتيانأنوبخاصةهذا،

أعجميا.كلاما

1 t-(يتينرواتفنيد):

هذا-الهمزعنالكلاممقام-فيالسيوطيالإمامكفاناوقدهذا،:أ/14

ءخيهاللهرسولقراءةإثباتناعلبهمايشوشأنيمكنكان)حديثين!أمركفانا

عننافععنعبيدةبنموسىطريقمنعدىابنأخرج:السيوطيقالبالهمز،

الهمزوإنماالخلفاء،ولاعمرولابكرأبوولاع!ي!اللهرسولهمزما:قالعمرابن

بنوموسى،بهيحتجلاحديثهذا:سامةأبوقال.بعدهممنابتدعوهابدعة

بنمحمدالكتابهذامؤلف)يقول(2)"الحديثأئمةعندضعيفالربذيعبيدة

(r)محدث=إسماعيلبنالرحمنعبد:سامةأبوالإمامجبل(:حسنحسن

يوهمنايكادإذمتأخر،منجزفاموضوعبأنهيشهدالحديثومتن،حجةفكلامه

.(1/7)3رقمالوحيبدءكانكيف:كتابالبخاريصحيحينظر(1)

.043/؟ج33النوع(إبراهيمالفضلابيمحمد)كأالإتقان(2)

للزركلي.الأعلاممعجمفيسامةأيترجمةتنظر(3)
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صهيالفاتحةسورةأنمع،العربيةحروفمنليسأعجيحرفالهمزةأن

ثلاثفيهاآية-مئتيمنواكثرآلافستةالبألغةالقراناياتمناياتسبع

.(تحققأنلابدهمزات

وكذا"قلت:السابقسامةأبيكلامعقبالسيوطيقالثم:ب/14

أبيعناعينبنحمرانطريقمنالمستدركفيالحاكمأخرجهالذيالحديث

الله.نبيءيافقالى!ع!والثهرسولإلىأعرابيجاءقالذر.أبيعنالدؤليالأسود

وحمرانمنكر.حديث:الذهبيقال.الثهنبيولكني.الثهءبنبيلستيوو:فقال

.(1)"بثقةليسرافضي

موضوعأنهيشهدالحديثومتن:الكتابهذامؤلفويقول:ب/14

علىفهينبيء.كلمةمعنياوهما.الثهعنومنبئاللهمنمنبأمج!يررفالرسولأيضا.

وإما،(2)مسمعبمعنىوسميع،عالمبمعنىكعليمفاكلبمعنىإمافعيلصيغة

أعلمعكلهوالنبيمكقم.بمعنىوكليممجروحبمعنىكجريحمفعولبمعنى

فهي)نبيء(كلمةتخفيفهي)نبى(كلمةأنعليهيخفىولا،والجنالإنس

الصيغةأنمع،نفسهعنالنبوةصفةغهالنبيينفيأنوششحيلعينها،

ومضافةومجموعةمفردةبين:مرةسبعينالقرانيةالقراءاتبهاوجاءتصحيحة

علىمبنيكلامهولمااللهءبنبيدالستقالرر!ك!النبيأنفادعاءللضمير)3(.

أنهوالغالب،الحديثيةالروايةسكلأخذمابكلالناسظنحسناستغلال

السابق.قبلالمرجعينظر(1)

المسمع.أي(السمغالداعيريحانةأمنأ:الشاعرقال(2)

)نبأ(.الكريمالقران!لألفاظالمفهرسالمعجمينظر(3)
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.الناسيتغفلهوىذىوضع

ماعلى"سهرالنبيمنرداتكونقدفإنهاالروايةصحتوإن41/جصيهز:

يايقصد:القائلأنوهو،اللهنبيءياقائلفيتوسمه"!فهالنبييكونأنيمكن

إلمماارضمنخرجبمعنى!تئأ:العربتقولكما)أيالمدينةإلىمكةمنخرجمن

كماوذلك.الهجرةومعنىالنبوةمعنىتجاوزبهذاقصدالرجلوأن)رض(،

معناهاعبريةبكلمةالرعايةإلىدعاءهيالتي)راعنا(كلمةاستباهاليهوداستغل

اللهفقال،الخبيثالمعنىقاصدينسأنهاللهترهبهامج!ينادونهفكانوا،الحمق

.4011:البقرة9!انظزناوقولوأعنارتقولوألاءامنوأآلذيفيأيها!:تعالى

الفارسي:علىأبو"قالاخرهوفي)نبأ(،العروستاجفيمفضلالتفسيروهذا

بعضلأن،صحيحةغيرنبيء()كلمةخي!النبيإنكارروايةتكونأنوينبغي

أيا"بحيربهمدحهسعر)فيقالالسلمىمرداسبنالعباسوهو"خيرسعرائه

جمعصنباءأنمع)أي"لذلك"إنكاره!ؤعفيردولم(مرسلإنكالنباءخاتم

وعظماء(.كعظيمبالهمز--نبيء

نأوهيجدامشهورةمعلومةهناكأنهذاكاتبويضيف:ثة!ببم/41

أخرىكلماتثلاثمعالكلمةهذهفيمكةأهللغةهيبالهمز)نبيء(كلمة

فيالهمزتركعلىأجمعواالعربإنسيبويهقال.والخابيةوالبريةالذريةوهي

يهمزونولاالكلماتهذهيهمزونفإنهممكةأهلإلا،الأربعالكلماتهذه

:الكلماتهذهينطقونمكةأهلأن)أي.(1)"كلذفيالعربويخالفونغيرها،

مكذوبة.كلها)نبيء(لكلمة"خييهالنبيإنكارفقصة(خابئة،بريئة،ذريئةنبيء،

)نبا(.العروستاخ(؟)
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التسهيل:أهلبينالهمزتحقيقانتشارمنمستوىوهناك:ئفيث*ث!/14

وعلم،الصلاةفييهمزكانالدرداءوأبوأحيانا،يهمزكانوجههاللهكرمفعفي

سبق.مافيب*كا!*(/21،ش!ب/21)وانظر.(1)زمهتفكانتزوجته

فإن،القراءةفيهمزهالكسائيعلىالمدينةأهلإنكارأما!ك*ب!41/جص*

فيوعدمهالهمزأمرولكن،أنصارهوسلالةر!ش"الثهرسولجيرانالمدينةأهل

ماينكرونفإنهمالعامةأما،المتخصصونإلاوجههيعرفلاعلميأمرالقراءة

يهمز،لاوهونافعقراءةعلىتعودواقدكانواالمدينةأهلإنثم.يعتادوهلم

الكسائي.همزفاستغربوا

تهمز،لاكانتقريشاأنمنتقررماتؤكدالججازأهلعن%وكلمة

يهمز.قارئبمذهبالتزممنإلاذلئطعلىتظلأنوالمتوقع

نأاستشعرأنهتعنيبالنبر"إلاتميمقولمنآخذ"ماعمر:بنعيسىوقوله

الأداءملامحكلاستيفاءنقمفيالكلامفيواغفاله،أصيلحرفالهمزة

صحيح.للأمرتقديروهذا.العربيللكلامالفصيح

:(قرسيةغيرللهجاتالموافقة)القراءات-51

هو.تريشبلغةالقرانترولمسألةمناخرجانبيواجهناوالان:أ/51

بهيأةالكريمللقرانأداءهومماالكثرةبالغةصوراالقرانيةالقراءاتفينجدأننا

قريشتفكهماكإدغام:قرسيةغيرولكنهاوالشهرةالعروبةفيعريقةلهجات

.113-013المزنيالحسينلأبي()الحروفكتابينظر(1)
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التيوكالإمالة،العربوأكثرتميمعناثرالذيالهمزوكتحقيقالحجاز،وأهل

كأسدنجدأهلمنجاورهمومن"تميم:قريشغيرإلىنسبتمااكثرنسبت

ء(1)
المبالغة،صيغوبعض،الفعلكعين-البنية-فيمنتشرةوكامورولهيس"

،وغيرهالمثنىإعرابمنكصور:التركيبوفي،...المكانواسموالممدر

بعضبهوترأموثقهذاوكلوالحجازيون...تريشتعملهبعفماىاهمال

؟القراءاتفيهذاجاءأينفمن.العشرةالقراء

هذهوجودتوثقأمثلةأسوقالقراءاتهذهمأتىتبينوقبل:ب/15

واقعفيلكنهاموضعا،أربعينبحواليهنامنهااجتزأ!وقد.القراءات

.المطردةالأبوابعداوذلك،المفرداتمنالمئاتتبلغالقرانيةالقراءات

لتبينوالالتفاتالجذيةاستنفار:الكلامتوثيقمع-الأمثلةبتلكوقصدت

حقيقته.علىالأمر

القرسية)2(بغيرقراءاتببعفسقائمة

!اففئنضب!كحهلتن!شصلص!لأفحدين!

البيليالرفاعيالموافي.دوتريشتميملهجتيخعائص:والإمالةالهمز،نحقيقللامرينينظر(1)

كل.بعدوما48،176

الظواهر:الفواخريسعيدأ.د.الفاضللقينيرسالةمنبترثيقهاالقائمةهذهمفرداتانتقت(2)

التوثق.مزيدمع-عطيةلابنالوجيزالمحررفياللهجية
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القرفيةالكلمة

،الصراط

صراط

البيت()حج

)فنعماهي(

(حصاده)يوم

والشفع)

والوتر(

)بمصرخي(

)ميسرة(

توثيتى

6،7الفاتحة

79عمرانلاا

271البقرة

14ملأنعاا

الفجر3

22هبمبراإ

280البقرة

القرا،ةضبط

المقعموت

صاط..طالرا

لسينبا

اطصر..طالصرا

مشمةدلصابا)

زايا(

الحاءبكرحج

والعينالنونبكسر

الحاءبفتح

)الوتر(واوبكسر

المثددةءاليابكسر

السينبفتح

بهاالقالل

ابن)عنقنبل

روي!ىكثير(،

يعقوبعن

حمزةعنخلف

وحمزةحفص

وأبووالكساني

وخلفجعفر

وابنحفص

رشjiكئن

وأبوصمعا

بناوعمرو

ويعقوبمرعا

والكسانيحمزة

وخلف

فقهاو.ةحمز

لأعمشا

نافععداكلهم

ال()ترح

"14

والكسانيحمزةالقافبضمعمران

وخلف،

عنوسعبة

عاصم

لابنالوجيزالمحررفياللهجية)الظواهرالفواخريسعيد.درمالة(\

-53-

موثقأاه!نعوالجة

قريش.غيرالعربغامة

العلمية)الكتبالبحر

144/1).

البحر0!يقلغة

)العلمية/341(

المحررنجد.أهللغة

،230/3قطرالوجيز

12/3البحر

هزيل)كتبتهذيللغة

،3/461المحررخطأ(

.2/337بحر

وفي،وتميملنجدالفتح

"لغتان".5/271المحرر

8/462البحر،تميملغة

بحر،يربوعبنيفيلغة

409/5

بحرنجد،أهللغة

2/355.

)الدرالحجازأهلغيرلغة

تميمةغل،402/3المصون

.(،)1/61عبيد)قبانل

.118(صعطية
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القرفيةالكلمة

الهيم()شرب

فصرهن

)فلأمه(

توثي!

55قعةلواا

ة8القرافمبط

ةلو!عقملا

الشينبفتح

الصادبكسرا026البفرة

الهمزةبكسر114النسا

القاتبكسرا35ءار!إلا1)بالقسطاس(

الهمزةبضما2االأحزاب(ةأسو)

.921صنفسهالسابق(1)

.149ص)2(نفسه

سعيد.دالرجزالمحرريااللهجيةالظواهرينظر(3)

.4153(السابق)

.157السابق(5)

-of-

بهاالتالن

وأبوكثيرابن

وابنعمرو

ويعقوبعامر

والكساني

وخلف

وأبوحمزة

وخلفجعفر

ورويس

والكسانيحمزة

وحمزةحفص

والكساني

وخلف،

وافقهم

لأعمشا

عمعا

.,95يخرلفواا

موثقأوعونهاالابة

تميمنجد/أهلأكثرلغة

زاد،2/277)المزهر

.(،)(145/8المسير

معاق.وسليمهذيللغة

،174/1للفراءالقران

.(2)ريعالعربلسان

)البحروهذيلهوازن

المصونوالدر،193/3

القرآنإعراب،3/602

.(3)440/1للنحاس

الحجاز،أهلغيرلغة

.(("283للبناءالإتحاف

)الإغافوتميسمقيىلغة

للفراءالقرانمعاني،435

المزهر-تميم،2/933

2/277)(5).
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القرفيةالكلمة

)بزعمهم(

(وةلعدبا)

(ة)بربو

)المعز(

أبأ()د

"ظعنكم(

)بالبخل(

توثيتى

cالأنعام 1 rt

rA%

24لأنفالا

265البقرة

341ملأنعاا

47يوسف

08النحل

73النساء

42الحديد

لقرا"ةافمبط

المقع!ولة

الزايبضم

العينبضم

الراءبفتح

العينبفتح

الهمزةبفنح

العينبفتح

والخاءالباهبفتح

-5ء-

بهاالقا!ل

الكساني

عامر،ابن،نافع

،حمزة،عاصم

أبو،الكساني

وخلفجعفر،

وابنعاصم

عامر

وأبوكثير،ابن

وابنعمرو،

وبعقوبعامر،

كثيروابننافع

عمرووابو

جعفروأبو

وبعقوب

حمزة

ثي،لكساوا

خلفو

موثقأوعزوهاالطجة

)البحراسدبنيلغة

المصونالدر،230/4

القرآنإعراب،159/5

لسان2/97للنحاس

الإتحافزعم،العرب

)المزهرتميملغة

2/277).

حجة)الطبري،تميملغة

زرعةلأيىالقراءات

c1f1ربا(.العربلسان(

لابن)المحتسبعقيللغة

،1/84،85،234جني

جنيلابنالخصائص

10،9/2.

لابن)المحتسبعقيللغة

234/\جني ،At،

لابن)المحتسبعقيللغة

234جني ، At /t،

(257/2أسد)البحرلغة

http://www.al-maktabeh.com



القرفيةالكلمة

)هزءأ(

)السقف(

(فواق)

لرعب(ا)

(تح!لل"

)عربا(

)مزصلينم

)بؤدء(

2صالسابق(1

توثيقكا

76البقرة

26النحل

(ص)صورة

،y12ففالا

الأحزاب

62،الخر2

42الماندة

73لهعةلواا

8الهمزة

57عمرانآل

ة5لقرااضبط

المقصولق

منصوبةةبهمز

الزايبعدمنرنة

الساكنة

القافبسكون

الفاءبضم

العينبسكون

الحاءبسكون

الرا.بسكون

الساكنةبالهمزة

الها.بسكون

-6ء-

بهاالقا!ؤ

وصلا،ةحمز

وصلاوخلف

ووقفا

كلهم

والكسانيحمزة

وخلف

كير،ابن،نافع

عمرو،أبر

"صة،عمعا

خلف

بنوافعنا

صمعاو،مرعا

وخلفوحمزة

وحمزةسعبة

وخلف

عمرو،أبر

،حمزةحفص،

خلفيعقرب،

عمروأبو

وحمزةوشعبة

موثقاوعقهاةج!لا

القراءات)حجةتميملغة

(100،101زرعةلأبي

(7t؟/ه)بحرتميملغة

جنيلابنالمحتسب

2/9cA،المعاقروخ

126/14).

)الإتحافوأسدتميملغة

372)

وقي!واسدتميملغة

تميم(143،الإتحاف

جنيلابن)المحتسب

.(2ء1/5

وقيىوأصدتميملغة

تميم(143)الإتحاف

،622)السبعة.تميملغة

(207/8البحر

يقولونفهمتميملغة

"المزهراصدت

(سدبنيلغة،(2/277

154/6)البحر

كلاب،عقيلبنيلغة

ازد(524/2)بحر

.299/7،محررالسراة
http://www.al-maktabeh.com



القرفيةطكلمة

(نردهلاا

)نصله(

)نؤته(

)يرضه(

(5"ير

)نوله(

"اف(

(نيعرث!و)

توثيتى

voعمرانال

النساء511

عرانلا

مر7الز

7،8لةلزلزا

النساء511

32لإمراءا

لأعرافا

النحل،137

القرا،ةضبط

المقعمولز

الهاءبسكون

الهاءبسكون

الهاءبسكون

الهاءبسكون

الهاءبسكون

الهاءبسكون

وسدالهمزةبضم

بلامفتوحةالفاء

تنوين

الراءبضم

-57-

بهاالقاول

عمروأبو

وحمزةوشعبة

عمروأبو

وحمزةوسعبة

عروأبو

وحمزةوشعبة

وسعبةمهنا

رالدوري

لسوصيوا

هثام

عمروأبو

وحمزةوضعبة

وأبنكثيرابن

ويعقوبعامر

ابن

وضعبة

عامر

موثقأاه!نعوالابة

كلاب،عقيلبنيلغة

أزد(2/524)بحر

.299/7،محررالسراة

كلاب،عقيلبنيلغة

أزد(524/2)بحر

.299/7،محررالسراة

كلاب،عقيلبئلغة

أزد(2/524)بحر

.299/7،محررالسراة

كلاب،عقيلبنيلغة

أزد(524/2)بحر

.299/7،محررالسراة

كلابقيل،بنيلغة

524)بحر / Y)ازد

.299/7ررحم،ةارلا

كلاب،عقيلبنيلغة

1"بحر )524 / Yزد

299/7محرر،السراة

(83Y)الإتحافقيىلغة

)إعرابتميمبنيلغة

1للنحاصالقران 47 / Y،

القرانلأحكامالجامع

7/272)
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ة،القرافمبط
موثقاوعزوهاط!جةلهاالقال!"*".+ا
المقعمولزلوورملأةي!رمللكلمة

الحجازأهلغيرلغةوأبوكثير،ابنبكسرالثين11المجادلة)انشزوا(

للفراءالقران)معاني،وحمزةعمرو،

.(141/3،الكسائي

وخلفيعقوب

تميممضر-سفلىلغةوابوكئير،ابنالأولىالميمبضمعمرانآل)متم(

الجامع،103/3)البحروابنعمرو،(158،157

(247/4القرآنلأحكاموعاصسمعامر

جعفروأبو

وبعقوب

تميممضر-سفلىلغةعامرابنالسينبفتح273البقرة)يحسبهم(

رحب،557أبمازيد)نوادروحمزةوعاصم

(2/342جعفروأبو

القبانلالغاتتميملغةماالعثرةكلوفتحالياءبضمعرانآل)يبثرك(

علىالقرانفيالواردةجمزةعداالينوسدالباء45،39

(1/21oالجلالينهامثىوالكسائيمنكسرة

حزن،)الصحاحتميملغةنافعوسكونالياءبضمعمرانال()ولايحزنك

.(المصباحالزايوكسرالحاء176

غيركثيرةلهجاتبوجودأقنعتكتكونأنأرجوالتيالقائمةهذهبعد

يبلغلاالقائمةهذهاحتوتهالذيأنوبخاصةالقرانية،القراءاتفيقرسية

شبهالمطردةالابوابعداوذلك-المفرداتمنالقرآنيةالقراءاتفيمامعشار

القراءاتهذهمأتىعننتساءلإليها=وماوالإدغاموالإمالةالهمزفياطراد

اللهجية.

.383الفواخرسعيد.دالوجيزالمحررفياللهجيةالظواهر(1)

-ء8-
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:(باللهجاتالقراءة)تيسير-11

عزالثهرحمةهوالقرآنيةالقراءاتفيالعربيةاللهجاتهذهمأتىإن:أ/16

فيأودعوجلعزاللهإن.بلهجا"القرانيقرءواأنللعرببتيسيرهوجل،

هذهحياةضوابطجل-ء!ع!رالرسولويكملهيفصلهإجمالاأونضا-القران

صلاحفيهوما،والادابوالاجتماعياتوالأخلاقوالضيعةالعقيدةفي؟الأمة

بتلاوةسبحانهكففهمذلكاجلومنومعادها.ومعاسهادينهافيالقرانامة

وتوجيهاته،أسرارهمنحياتهمويضيءيرسدهممالاستخراجوتدبزهالقران

عربئا،القرانسبحانهاللهأنزلوقد.كافةالنالهم!إلىوهدايفأنوارهوليبلغوا

نأبلسانهمالقرآنترلالذينللعربيسرأنوتعالىسبحانهرحمفمنفكان

بلهجتههك!متمنالإنسانعليهطبعمايعلمسبحانهفهو؟بلهجاتهميقرءوه

،القرانعلىالإقبالعنتصدهقدصعوبةعنهاانتقالهوصعوبةعليها،نشأالتي

أصاره.واستنباطوفهمهتدبرهعنثمومن

لكجئت،كثيرونأئمةبهاوالتنويهالرحمةهذهبلحظسبقوقد:ب/16

وأمبتدعرأيهذاأنتظنكيلا،منهمأئمةعشرةنحوبكلامالدارسأيها

.مستحدث

المتقدمين"إن:اللهرحمةهـ(276)قتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبوقال

أنفسهموختؤا،عاداتهمعلىوجروا!س،قرءواوالتابعينالصحابةمن

علىمأمونينبعدهمالقراءمنولقوملهم،جائزاذلكفكان،طبائعهموسوم

-بحسناللهجمعنافقد(1)المتكلفينمعشرنحنفأما.بالتأويلعارفينالتنزيل

بالدراسة.تعويضهاويحاولونالأصيلةالعربيةالسليقةفقدواالذينهناتعنى()مثكلفينكلمة(1)

-59-
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كانكما.نعدوهأنلناوليس،العرضاخرهومصحفعلىلنا-السلفاختيار

.(1كاانفسرهأنلناوليس،يفسروهأنلهم

ماعندتوقفتباللهجاتالقراءاتأنالأخيربالكلاميعنيقتيبةوابن

نبهحقوهذا.بلهجتهيقرأأنبعدهملأحديجوزيعدولم،القراءاتأئمةتلقاه

خيرا.اللهفجزاهمبكرا.قتيبةابنإليه

والتابعينالصحابة"إنقالقتيبةابنأنيلحظأنالدارسوعلى:ص/16

)اللهجات(اللغاتأمرفيفيالنبيعنبالتلقىذلكيقيدولم،بلغاتهمترءوا

النبيأنوهو،بذلكالعامالإذنعلبناءباللهجاتقرءوالأنهموذلكهذا،

باللهجاتالقراءةإجازةمعناههناوالإقراء.بلغتهمقومكليقرئأنامرر!م!لكحم

)عتىعنه-الله-رضيمسعودبناللهعبدقرأذلكعلىوبناءأقولوإترارها.

ذلك.فعلمابلهجتهتراءبئبجوازيعلمكانأنهولولا.(2)لهجتهحسبحين(

الحجازيونيعملهاالتي-)ما(بإهمال(31)يوسفبشر(هذا)ماترأوكذلك

هناوأريد.كذلكترأماجائزةبلهجتهالإنسانقراءةبأنثقتهولولاfir)()قريش

مناللهجيةالقراءةتيقيضرورةيظنونأويشترطونالذينأنإلىأنبهأن

إبطالالأول:خطأينفييقعونالتلقيذلكعلىجوازهاتوقفأي!كللأم!رالرسول

علىالقراءةتلكتوقفانوذلك-الأمةعلىتيسيراباللهجاتالقراءةكون

ذلكوفيمجر،الرسولعنيتلقاهابأنبلهجتهالقراءةيريدمنكلتلزمالتلقي

.42صقرالسيدفقتيبةلابنالقرآنمشكلتاويل(1)

.(307/5)2(ينظرالبحر)العلمية

.(304/5)3(ينظرالبحر)العلمية

-60-
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وأ،اللهجةبتلكيقرأوهوإليهوالاستماع!حر،الرسوللقاءضرورةمنفيهما

غيراللهجاتأصحابلأن،مستحيلوذلك،القارئبلهجةع!يرأمامهالقراءة

طويلالكريموالشمالقرانيالبلاد،فيومنتشرون،آلافالصحابةمنالقرشية

كونمع،الجفةمشاغلهله"لجس!والرسول،محدودةعباراتأوواحدةعبارةليس

.فطريأمربلهجت!الإنسانتراءةلأن،حاصلتحصيلوأخيراأولاذلك

والرسول(لهجةومئةثلاثين)نحوكثيرةجدالعربيةاللهجاتأن:والثاني

مشاغلهلهءبح!رالرسولإنثم،لذلكعاما(23الدعوة)عمرعمرهيتسعلا!يلا

لأنحاصلتحصيلكلهذلكفإنوأيضاقبل،منلذلكأشرناوقد-العظيمة

.فطريأمربلهجتهالإنسانقراءة

فيأسعىأننيهذاأكتبوأناأيضاأسعرجبلحسنحسنمحمدأناإنني

أنيعذريولكن،الثبوتفطريأمراأثبتانأريدلأني،حاصلتحصيل

نفوسهم،فيتتحكمالتيالمقولاتوعرفت،الكريمالقرآنكليةطلابعايشت

إلىيركنواولامداركهمافاقلتتسعوارسدهم؟لضرهمأنواجبيأننرأيت

المسلمين-إن.علميأساسلهليسحماسعلقائمةبأفكاريقودونهمالذين

والدفاع،دينهمتتهددجساماأخطارايواجهون-القرانأهلمقدمتهموفي

الموفقواللهالبصير.الفاتلههيكونوظروفناعصرنافيالإسلامعنالأمثل

والمعين.

لمولوحتىيقينيأمر-وهذابلهجاتهموالتابعينالصحابةتراءةإن:د/61

بالغةحلقةهي=ينفيهمايردولموالطبيي،الأصللأنه،قتيبةابنبهيصرح

موضعكانماكلإليهايرجعالتيهيلأنهاها،wوجوإلىبالتنبهجديرةالأهمية

-61-
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نأفلنعلم.الفصحىللغةمخالفةتشوبهأو،ضعيفةلهجةلكونه،القراءاتفينقد

غيرها.لاالحلقةتلكهوضعفتأونقدتالتيالقراءةتلكمصدر

:(الأئمة)سهادالمحف-17

الحماسيةالمقالاتمنالدارسأيهابهعبئتماأنأعلمفإنىوالان:أ/17

الصحابةبأنقتيبةابنتصريحمنلكقدمتهمماالرغمعلىرأيعنيصدكقد

علىبناءوإنما،ز!هب!الرسولمنتلقدونبلهجاتهميقرءونكانواوالتابعين

بلهجته.يقرأأنإنسانلكلفيالرسولمنالعامالإذنوعلىالفطريالأصل

القراءاتمنالعشرةالقراءاتأئمةتلقاهماعندتوقفذلكأنذكرتوقد

الأئمةعباراتمنبمزيدلكقررتهمابصحةإيماناأزيدكالانولكني،اللهجية

بلهجته.إنسانكلقراءةإجازةعن

هـ(276)تقتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبوالإمامقال:ب/17

جرتومابلغتهمقومكليقرئبأنال!ع!أمرهأن-وجل-عزتيسيرهمن"فكان

لأنه،حين()حتىيريد(35)يوسفحين()عتىيقرأفالهذلى:عادتهمعليه

)المائدةويعلم(22)البقرةتعلمونيقرأوالأسديوششعملها.بهالفظهكذا

)يعني(06)يس(إليكمإعهدو)ألم(601عمران)آل(وجوهو)تسود،(611

والاخريهمز،لاوالقرشييهمزوالتصميكله(،ذلكفيالمضارعةحرفبكسر

معالضمبإس!م(44)هودالماء()وغيض،(11)البقرةلهم(قيل)واذايقرأ

الضم،معالكسربإسمام(65)يوسفإلينا(ردتبضاعتناو)هذهالكسر،

.لسانكلبهيطوعلاماوهذا.الإدغاممعالضمبإسمامتأمننا(-لاو)مالك

طفلااعتياكهعليهجرىوما،لغتهعنيزولأنامرهؤلاءمنفريقكلأنولو
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رياضةبعدإلايمكنهولم،فيهالمحنةوعظمت،عليهذلكلاستدوكهلا=وناسئا

يجعلأنولطفهبرحمتهاللهفأراد.للعادةوقطع،للسانوتذليل،طويلةللنفس

أجازحينالدينفيعليهمكتيسيره،الحركاتفيومتصزفا،اللغاتفيمتسعالهم

فرائضهمفيصحابتهمنالعلماءباختلافيأخذواأنر!عرسولهلسانعلى-لهم

وسائر،وعتقهموطلاقهم،وحجهموزكاتهم،وصيامهموصلاتهم،وأحكامهم

.(1)"دينهمأمور

:"ـه230"تثابتبنقاسمكلمةجص/17

والفقهواللغةبالحديثعالم)وهومحمدأبوثابتبنقاسمذوقال

المحالفيمتناءونوالعربه!جمنبيهبعثوتعالىتباركاللهإنهـ(302ت

بهاذلتلغةعمارةولكل،واللغاتالألفاظمنكثيرفيمتباينون،والمقامات

والأعرابيالعاسي،الكبيروفيهم،عادتهمعليهاجرتقدوفحوى،ألسنتهم

ثقيلا،حملامنهمجلفدربتهغيرعلىلسانهوحملعادتهنفىراملوومنالقخ،

التمرينبعدإلااستمرارهيملكولمغزبه،يكسرلمثمسديدا،عبئامنهوعالج

وأباح،المحنةهذهوتعالىتباركعنهماللهفأسقط.الطويلةوالمساجلةالشديد،

بمايقرئهم!رالرسولوكان،عاداتهمعلىحروفهوحمل،لغاتهمعلىالقراءةلهم

،صدرهبهوضرحذلك،منالثهطؤقهبمايستعملونبالذيويخاطبهم،يفقهون

.(2)"خلقهجميععلىوفضله،لسانهبهوفتق

.04-39قتيبةلابنالقرآنمشكلتأويل(1)

.281ضامةلأبيالوجيزالمرشد(2)
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أئمةمنجليلإمام)وهوالطحاويمحمدبنأحمدالإمامكلمة:د/17

:((12ter)توالفقهالحديث

لعجزهمالحروففيللناسالسبعةهذهكانت:الطحاويجعفرأبووقال

فكك،مشهمالقليلإلايكتبونلا،اميينكانوالأنهمغيرها،علىالقرانأخذعن

لمذلكرامولو،اللغاتمنغيرهاإلىيتحولأن.لغةذىكلعلىيشق

المعنىكانإذاالألفاظاختلاففيلهمفوسع،عظيمةبمشقةإلالهيتهيأ

.(1متفقا")

موسوعي)وهوالدانيسعيدبنعثمانعمروأبيالإمامكلمة7؟/هـ:

سعيدبنعثمانعمروأبوالإماموقال.(ـه444تالقراءاتفيالأسهرلكنه

"وأماأحرفسبعةعلىالقرانإنزالحكمةعنكلامهمعرضفيوهوالداني

بذلك،اسمهتباركأرادالذيوما،أحرفالسبعةهذهعلىالقرآنإنزالوجه

عبادهعلىتعالىاللهمنتوسعة!أحرفسبعةعلىكذلك9عليثاانزلإنمافإنه

فيهم،لهومراجعتهلهم،إياهعلأولالنبيسؤالعند-عنهموتخفيفالهم،ورحمة

منهمفريقكلمفارقةواستصعاب،اللغاتاختلافمنعليههمبما!لعلمه

أترهمبأنعليهمالسؤالعنهمتعالى!فخفف9غيرهإلىالكلامفيوالعادةالطبع

خبرالنبيسؤالحديثالدانيذكرثم."كلافىوعاد".مالوفعلى

ولاأمتيعلىليشقذلكإن.ومغفرتهمعافاتهالله"أسألامتهعنالتخفيفرئه

هذهيكونأن"ويمكن:الدانيقالثم.الروايةبهذه.الحديثتمامإلى!يستطيعون

.601الوجيزالمرسدينظر(1)
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.(1)"اهيلعالقرآنأنزلفلذلك،اللغاتمنأوجهالسبعة

وهوذكرهاالتيالاختلافاتمنالأخيرالوجهعلىالدانيعقبوقد

عنالتوقيفورد"وقدبقولهلماإلخوالإدغامالإظهارنحواللغاتفيالتصرف"

وفي،المتقدمةالأخبارفيلأمتهفيهوأذن،الاختلافمنالضرببهذار!"النبي

اللهرسولقال:قالحذيفةإلىأسندهذكرثم9الربعيمحمدبنعلىحذثناهما

واصواتهاولحونهاعمرو:أبوقالوأصواتها،العرببلحونالقران!ير"اقرءوا

لحنكلمةإنجبلحسنحسنبنمحمدأناوأقولا.هـ.وطباعها")2(مذاهبها

هنابهافالاحتجاجوثابتا)3(،صحيحااستعمالااللهجةأياللغةبمعنىتستعمل

صحيح.

:(ـه437)تطالبأبيبنمكي.الشهيرالقراءاتإمامكلمة:و/17

منأحرفسبعةاستخراجحاولالعلمأهلمنبعضاانة!اسأبوذكر

وجوهتدبرت:بعضهمفقالالعشر(أو)السبعالمشهورةالقراءاتهذه

ولامعناهيزولولاحركتهتتغيرمامنها:سبعةفوجدتهاالقراءاتفيالاختلاف

و)يضيق(صدريو)يضيقلكم(،و)أطهرلكم(أطهر)هنمثلعمورته

لابنوتعليقا،الباقيةالستةالأوجه"وذكرفيهما...والنصببالرفع(صدري

طالب.أبىبنمكىالأوجههذهعلىواعتمدلماشامةأبوقالثمعليها،البرعبد

وبالتحريك(،،بالضم)أيو)البخل()البخل(نحوالأولالقسممنوجعل

.1/901وصاحبهالطرهونيالرحيمعبدفالدافيعمرولأبيالسبعالقراءاتفيالبيانجامع(1)

.11ه-114/1)2(ينظرالسابى

(r)الحنالعروستاجينظر).
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خالفبماذلكمنيقرألاأنهمكيذكرثموفتحها)1(.السينبضمو)ميسرة(

والإدغاموالفتحالإمالةمنالقراءفيهاختلفمافأما:مكيقالثم.المصحف

،الأولالقسممنفهو،ذلكوسبهوالتخفيفوالتشديدوالمدوالقصروالإظهار

؟القرآنفىجائزب!)هى(ثقاتأئمةعنوروىالعربيةفىمنهبحوزبماالقراءةلأن

ذهبالسبعةمعانيفيالاقسامهذهوإلى)مكي(:قال؟"للخطموافقكلهلأن

ذلكشرحنالكناوغيرهما،،سريحوابن،قتيبةابنقولوهوالعلماء،منجماعة

اللهساءإنالصوابوهوبه،ونقولنعتقدهالذي"وهوقال.قولهممن

.(2)"تعالى

والفتحوالإمالة)ميسرة(،وكذلكبضبطيها،()البخلكلمةأنوليلحظ

.جائزةبهالقراءةأنذكروقد)اللهجات(منهوذلككلذكرهمااخرإلى

ت)الأهوازيعليبقحسنعليأبيالقراءاتإمامكلمة:ز/17

:(ـه446

سبعةعلىالقرانترولمعنىفي)أيطائفةوقالت:الأهوازيقال

وابنطالبأبيبنعلىعنروايةوفيحسب".قريشمنلغاتسبعاحرف(:

روايةوفي.العربأحياءمنحىكلبلغةالقراننزلقالاعنهماللهرضيعباس

عليهمذلكفاستدواحدةبلغةالناسيقرئكان!ىالنبيأنعباسابنعن

القسمسامةأبوسماهماوكذلك،لهجاتهي)ميسرة(،()البخلمنكلتراءتيأنإلىويلتفت(1)

التركيب.هذامثلفيضبطهكلللزوموالنصببالرفعأطهر3)هنالأول

التقدير.اختلافإلىترجعان)يضيق()اطهر(،.131عسامة!لأيالوجيزالمرشدينظر(2)
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."بلغتهمقومكلأترئمحمد"يافقالجبريلفنزل

توسعةقريشلسانبغيريقرأأنأبيحإنمالأنه،الحقهوهذا:سامةأبوقال

لهدرإلاأحديكلففلاقوم،دونقومعلىيوفمعأنينبغيفلا،العربعلى

الجمع،ميمضمأو،الإدغامأوالهمزتخفيفأوالإمالةلغتهكانفمن.استطاعته

منكانمنكلوكذا؟غيرهيكلففكيفذلكنحوأو،الكنايةهاءصلةأو

فيكالزايالتيوالصاد،(ق)أسدنحوفيكالجحيمالتيبالشينينطقأنلغته

فيفهنمذلك،ونحوكالكاف،التيوالجيمكالجيم،التيوالكاف)مصدر(،نحو

يتعلمأنوعليه،وسعهفيليسمايكففلاوالأرت:الألثخ،بمنزلةذلك

.(9)"أعلموالله.ويجتهد

:(ـه515)تالسنةشارحالبغوفيالإمامكلمة:/ح17

الأقاويل"أظهرالبغويمسعودبنالحسينوهوالسنةشرحصاحبقال

(أحرفسبعةعلىالقراننزولحديث)يعنيالحديثبظاهروأسبههاوأصخها

العربمنلهوكللقراان،اللغات:الحروفهذهمنالمرادأن

والإس!م،والتفخيموالإمالةوالإظهار،الإدغاممنعادتهمعليهجرتوعا

فيمنهاأوجهسبعةإلىاللغاتوجوهمنذلكوغيروالتليينوالهمز،والإتمام

لا.الواحدةالكلمة

منولؤكان!تعالىقولهتحتداخلاالاختلافهذايكون"ولاقالثم

يقرأأنالحروفهذهمعنىليسإذ،(!ثيراآختبفافيهلوجدوأاللهغيزعند

.97-69الوجيزالمرسدينظر(1)
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منصوصة،الحروفهذهكلبل.توقيفغيرمنلغتهيوافقمماساءبمانريقكل

قوله-عليهيدل!يبر،النبيعلىالأمينالروحبهانزلوجل،عزاللهكلاموكلها

كلهاالأحرففجعل،"أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذاإن-السلامعليه

الصفحة.ذيلفيتعليقناوانظر.(1)املمترلة

1V/(ـه665)تالبرعبدبنعمرأبيالموسوعيالإمامكلمتا:ط:

و.عليهلتعسرهاقريشلغةيكلففلالغةعلالمجبولالعربي!وأما-أ

.(201عالوجيز)المرسد"أعلموالثهلغتهعلىالقراءةلهتعالىالثهأبا

لغته.منيعرفهمابغيرمنه!واحداغ!ي!اللهرسوليقرئأن"محال-ب

.(531صالوجيز)المرسدعام(.الحكملكن،حكيمبنوهشاملعمر)الضمير

:(الشيوخ)بعفسعنكلمة:ى/17

الوجيز:المرسدفيجاء

حديثفيبالسبعالمرادبأنالقولعلىتعليقا)أيبعفالشيوخقالوقد

وتميموهذيلتريشالعربلغاتمنلغاتسبعأحرفسبعةعلىالقرآننزول

تعالىالثهيكونأنذلكمن"الواضحبكر(.بنوسعدوهوازنوربيعةوازد

للعربأباحثم،العربفصحاءمنجاورهمومنقريشبلغةالقرانأنزل

عزالمولىمنالعامالإذنتحتداخلةالقراءاتهذهإنونقول.134صالوجيزالمرسدينظر(1)

هيالقراءاتتلكمنجزثيةكلبأنالادعاءأما،بلغتهمقومكليقرأأن!سلرسولهوجل

وأويميليفكأويدغمالعرىلأنالحاس،سندهكلامفهو"حوواللهرسولمنبعينهامتلقاة

وله.لنايغفروالله.توقيفإلىاحتياجدون-لهجتهحسبإلخينصب
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علىباستعمالهاعاد"جرتالتىبلغا"يقرءوهأنالمترلبهالمخاطبين

غيرهاإلىلغفمنالانتقال"يكلفو،والإعرابالالفاظفىاختلاف

الحميةعليهيدخلعليهاطبعالتيلغتهفارقإذاالعربيولأن!

منا،ولغاتهموطبائعهمعاداتهمعلىيقرءونهفجعلهم،العزةفتأخذهذلكمن

الأصلوكان.الإذعانعنفيتباعدوا،عليهميشقمايكلفهملئلاوجل،عزمنه

فيجاءذلكأجلفمنجميعا.والإعرابالألفاظمن!"النهرسولعهدماعلى

)العهن(وهوكالصوف:عليهالمجمعالمصحفألفاظمخالفةألفاظالقران

)الشرح)وضعنا(وهيوحططنا،(29)يس()صيحةوهيوزقية،(ه)القارعة

رسولفقبض.ذلكونحو،(98)الأنبياء)حصب(وهيجهنموحطب،(2

صاحبهلقراءةمخالفاكانوإنعلأم!رلهأجازهبمامتمسكمنهمرجلوكل!ىالله

..اللفظفي

اللهأباح:يقالأنوتتمته،مستقيمحسنكلاموهذا"قلت:سامةأبوقال

مادونهاوعلى،القرآنألفاظمنذلكيحتملماأحرفسبعةعلىيقرأأنتعالى

ولهذاالعبادعلىتوسيعاالألفاظوترادفاللغاتاختلافجهةمنذلكيحتمل

عل)هؤنوثلاثةحرفينعلىيقرأهأنإليهأوحىلما-يقولري!كسالنبيكان

ءيخرروكأنه.وقفسبعةإلىانتهىفلما،البابأولفيذكرهسبقماعلىامتى(-

.(1)اعلمواللهغالباذلكمنأكثرإلىلفظةألفاظهمنيحتاجلاأنهعلم

.59الوجيزالمرشدينظر(1)
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(الشيوخبعضر)عنشامةأبيعنالسيوطيالإمامنقلهاكلمة:ك/17

قشتها:ومنا،قيودوفيها

نزولمعنىفيالأقوالمنالعاسرالقولضمن16النوعالإتقانفيجاء

أنهبعفالشيوخعنسامةأبو"ونقل:السيوطيقال.أحرفسبعةعلىالقران

ثمالفصحاء،العربمنجاورهمومنقريشبلسانأولاالقرانأنزلقال:

فياختلافعلىباستعمالهاعادتهمجرتالتيبلغاتهميقرءوهأنللعربأبيح

أخرىلغةإلىلغتهعنالانتقالمنهمأحديكففولم،والإعرابالألفاظ

نأغيرهزادالمراد.فهمتسهيلولطلب،الحميةمنفيهمكانولما،للمشقة

بل،لغتهفيبمرادفهاالكلمةأحدكليغيربأنبالتشهيتقعلمالمذكورةالإباحة

نأعنهيلزمبانههذابعضهم"!يهـ)واستشكل(النبيمنالسماعذلكفيالمزعى

ء"4

اجتمعتلوهذاإنمابانه)واجيب(مراتسبعالواحدباللفظيلفظكانجبرلل

بحرفعرضةكلفييأتيجبريلكانقلناونحنواحد.لفظفيالسبعةالاحرف

بنوهشامالخطاببنعمربأنالقولهذاردكلههذاوبعد.سبعةتمتأنإلى

ومحالتراءتهما،اختلفتوقدواحدةوقبيلةواحدةلغةمنقرثيكلاهماحكيم

.(1)"اللغاتغيرالسبعةبالأحرفالمرادأنعلىفدل،لغتهعمرعليهينكرأن

أمور:لعدةهناالقولهذانقلتوقد:كفى/17

يقرءوهأنللعربأبيحثمتريشبلسانأولاأنزلالقرانإنقوله-أ

به.مسلموهذا،بلغاتهم

.(1/47الكتب)عالمللسيوطيالإتقانينظر(1)
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منذلكتكليففيوما،لغتهعنالإنسانانجتقالصعوبةذكره-ب

أيضا.بهمسلم.وهذاالمشقة

نأيمكنكانلغاتهمبغيرالقرآنيقرءوابانالعربتكليفأنذكره-ج

كذلك.مسلموهذا.الحميةفيهميثير

قبولتيسرأيالمرادفهمتسهلبلغتهأحدكليقرأأنإجازةأنذكره-د

الأمورهذهنسلمونحنذلك.ونحوالقرانوفهمالقرانوتراءةالدعوة

الأربعة.

:(تبرعات)مناقشة-81

إباحةأنمنعشرالحاديالقولهذاقالالذيالشيخغيرزادهما:أ/18

إلالهأساسلابقيدتبرعأولا:هوإلخبالتشهيتقعلمبلغتهإنسانكلقراءة

كلمةوكللهجةكلفي"بحنرالنبيمنالسماع.استراطفإن،العلميغيرالحكاس

فياللهجيالاختلافومواضعاللهجاتكثرةبسبببمستحيلتعليقلهجية

وقدالمسلمينبأموربروالنبيواستغال،ربعهفيكلالمسلمينوبعد،الكلمات

الإسكالحلثانما:.ويلغيهالتيسيرمعيتناقضرالقيدفهذاقبلا.ذلكذكرنا

عرضةكلفي!بالنبييعارضكان-السلام-عليهجبريلأنبادعاءالسابق

يطلعلمالسلامعليهمااللهورسولجبريلبينغمبيئأمرعلىتسوزهوبحرف

ثاالخطير.الأمرهذافيمذعاهتثبتبينةهذامذعىبيدوليساحد،عليه

حكيمبنوهشامعمرلأنمردود،بأنهالقولهذااخرفيقولهملكنقلت

منالقولهذاعنالنظرصرفيمكنأنهأي.اللغةفييختلفاأنومحالقرسيان

بلغةأولاانزلالقرانبانالاعتراف:الأربعةالأمورلنايبقىلكن.أساسه
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باستعمالها،عادتهمجرتالتيبلغاتهميقرءواأنللعربأبيحثمقريش

امحمية،يثيرهذاوأن،لغتهبغيربالقراءةالإنسانتكليفبصعوبةوالاعتراف

سرأيضاويبقى.فهمهوتصعيبالقرآنقراءةبتصعيبالدعوةأمرويعفد

يختلفالمانهماوالسر.قرسيانأفهمامنالرغمعلىحكيمبنوهشامعمراختلاف

كلمةتقرأأنإجازةهوكانالسبعةالأحرفمعنىأنبسببله!انما،اللغةبسبب

هوسوهذاعمر،بهايقرألمبكلماتهشامفقرأبالمرادف،القراءةأيكلمةبدل

حديثفيتمثيلهابدليلالصحيحهوالسبعةللأحرتالتفسيروهذااختلافهما،

.(1)السيوطيقالكماالعلماء.أكثرعليهالتفسيروهذاو"تعال".""هلمبحسن

نزولهفورخطيايدؤنكانبأنهإليهالمرادفتسربمنحفظالكريموالنص

ولمنزولهفوروكتبتلقىمماأخذابكرأبيعهدفيجمعثمز!ىالنبيبإملاء

بحديثرخمفيهكانممالفظأيبإثباتالبكريالجمعهذافييسمح

بكر.أبيمصحفمنالعثمانيةالمصاحفنسخت.ثمالسبعةالأحرف

:العشرةالأقوالفيمااستخلاعس-91

يتبين:العشرةالأئمةهؤلاءأقوالبمراجعة:أ/91

اللهتيسيربهوعللوا،لغتهبغيرالإنسانقراءةصعوبةذكرواجميعا-أنهم

بلهجته.كليقرأأنبإجازةالمسلمينعلى!ورسولهتعالى

يثيرذلكبأنلهجتهبغيريقرأأنالإنسانإلزامصعوبةبعضهمأكد-وقد

الكتب()عالمطالسبعةالأحرفحديثفيالأقوالمنالتاسعالقول/61النوعالإتقانينظر(1)
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وفهمه،القرانوتراءته،الدعوةقبولهويمفبفيصذه،غضبهأيالعربيحمسة

.للقران

تقييدأيالتلقيقيدأغفلوا-البغويالإمامحداجميعاأنهم:ب/19

ذلكذكرالبغويفالإمامه!عالثهرسولعنبتلقيهابلهجتهالإنسانتراءةجواز

بلهجتهيقرأأنإنسانلكل!عالرسولإجازةنعدونحن.التوقيفباسمالقيد

كالإترار.لأنهالتوقيفبمثابةهوعافاإذنا

بمعنىهو"يفقهونبمايقرئهمىبحيرراللهرسول"فكانثابتبنقاسموقول

بضعأواية!النبييقرأأننستعبدولاأيضا.الإتراروذلكالإجازةتلك

بالإمالة.)يحيى(قرأأنهوردكمامثلا--ذلكجوازلتشريع،لهجيبملمحآيات

الكريمالقرآنأكثر-أوصحابيااترأ"!يرريكونأنننفيهبل،نستبعدهالذيإن!

رواياتلذكرتهوقعكانلوذلكلأن،قريشلغة!لغتهبغيرمنهكبيراقدراأو

يكونوالملهمعظيمةمثقبةفهذهأقرئوا،الذينأواقريءالذيوبخاصة،كثنة

ليغفلوها.

أحداستيفاءبهيقصد،ثقاتأئمةعن"وروىمكيالإمامقول:ب/19

إماممكئاالإماملأنالسند،صحةشرطوهو،الثلاثةالقراءةعمحةسروط

بالسندالالتزامضرورةفيخلافولا.العشرةالأئمةعنمتاخروهو،قراءات

المروية.القراءاتفي

فيباللهجاتالقراءةعنهوموضوعنافيالكلامأنإلىمؤكداننبه-02

تلكفيباللهجاتفالقر)ءة.العشرةالأئمةإلى!اللهرسولمولأنامنالفترة

العشرةالأئمةإلىوصلفمااخر.قيدوبلاالعامالإذنبذلكجائزةكانتالفترة
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ساءإنالقيامةيومإلماثابتةمشروعيةاكتسبفقدبهوقرءوااللهجاتتلكمن

صحيحبإسنادعنهيرولمأنهبمعنى،العشرةمنقارئأيإلىيصللمماأما.الله

إذاإلالهجةبأيةالقراءةلنايجوزلا،اليومحالناوكذلك.بهالقراءةتجوزفلا

.القراءةلضوابطتبعا-العشرةالقراءأحدعنمرويةكانت

بعفكلامفيوردتالتيالعبارةعننقولهالأهوازيكلامعنقلناهوما

الألفاظمنىبحيراللهرسولعهدعلىماالأصللاوكان(ى/17)رقمالشيوخ

الألفاظ"منشيئاتغيرلاذكرناهاالتيالظواهرفإنجميعالا.والإعراب

عليه.رددنافقد(ك/71)رقمقيذكرماوأما.بسندهالمروي"والإعراب

عربيةبلهجاتهيوإن!اتريش،بلغةليستالقراءاتمنكثيراأنثبتوبذلك

.أخرى

منهيأيومعتمدةكثيرةقريشلغةبغيرقراءاتهناكأنتبينهكذا

وعهدالنبوةعهدفي.مستقراكانماهومأتاهاأنوتبينالعشر،أوالسبع

القرآننقلحلقتانفهناك.بلهجتهامرئكلتراءةجوازمنوالتابعينالصحابة

وحلقةالصحابةحلقةبواسطتهما:العشرةالقراءإلى"خفهالنبيمنالكريم

جاءتهناومن.بلهجاتهمالقرانيقرءونحلقةكلأهلوكان.التابعين

عبدالصحابيأنبنامروقدمثالا.أربعينآنفامنهاذكرناالتياللهجيةالقراءات

في(حيزحتى!منبدلاحين()عتىموضعينفيبلهجتهقرأمسعودبنالنه

وكذا!31يوسف9!بشراهذاما!منبدلابشر()ماهذا،135يوسف1سورة

يسفىفما.مكةأهللهجةهو)تتمنؤا(مثلفيالتاءفيالتاءإدغامأنبيمر

مكة.أهلقاريءكثيرابنالإمامراويةالبزيلأنهذا،إلىيرجعالبزيتاءات
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وترأهعمر.سيدناعبركما-تريشبلغةعربيا!ي!الحبيعلنزلفالقرآن

باعيانها،والاياتوالجملوالعباراتبأعيانها،الألفاظفادوابلهجاتهمالصحابة

يأ،قبائلهمنطقبحسبكانوالآياتوالجملوالعباراتللألفاظنطقهملكن

(القراءات)أئمةالأئمةوتلقى.قبائلهمفيولدوامنذاعتادوهاالتيالنطقبهيأة

ألفاظهبأعيانالكريمالقرآنالتابعينأتباعأوالتابعينعنوالعشرةالسبعة

النطقبهياتلكن!كيى،النبيعنالصحابةتلقاهاالتيوسورهوآياتهوعباراته

هياتمنالعشرةالأئمةمنكلفاختار،التابعينوأتباعالتابعوناعتادهاالتي

الأئمةهؤلاءوعلىالأمةعلىاللهفضلمنكانثم.لهاللهيسرهماالقرآننطق

والمتلقينهمالثهووفقهماختاروها،أوتلقوهاالتيالهياتعلىثبتواأنهمأيضا

همزوتحقيقنصب،أوإمالةمناختاروهاالتيالنطبئهيآتعلىالشباتإلىعثهم

الأئمةثبتنعم.المعروفةالقراءاتهياتاخرإلى...إدغانمأووفك،تسهيلهأو

عمايخرجانللقينمسموحايعدولم،الأئمةبهاأترأالتيالهياتعلىولقناؤهم

توقفوبذا.العشرةمنإمامشيخغيرعنأخرىتراءةإلىسيخهعنتلقاه

إلىذلكعلىالأمروجرى.أصيلةكانتمهماجديدةبهياتالأخذفيالاتساع

وتعالىسبحانهاللهمنتوفيقاذلكوكان.اللهساءإنالقيامةيوموإلمماالان

بعضرإلىنسبماأنبذلكويتبين.سببهالأئمةأولئكاللهجعلمنهوفضلا

قدرباييوجهولا،مختاريهأوبهالمؤدينإلىيوجهفإنهضعفمنالأداءهيآت

عيب.كلعنشأنهكلاللهنزهه!ئ!اللهرسولمولاناإلى
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وأجوبتها:أسئلة-12

-القراءمنكثيرروايةح!سب-الآنيؤديالقرآنأنثبتمابعد-والان

نأالواجبمنأسئلةتثور،القرشيللنطقمخالفكلماتهمنلكثير!جيبنطق

نواجهها:

اللهعندمننزلالذيالقرانهوالاننقرؤهالذيهذاهل:الأولالسؤال

تريش؟بلسانوجلعز

وبنفس،الحروفوبنفس،الألفاظبنفسلأنه،بعينههوهونعم:والجواب

فهولهجيالأداءفيتغيرمنكانوماالسور.وبنفسالايات،وبنفس،الجمل

الشعراءأ!مبينعريئبلسان!نزلوالفرآنعربيلأنهالثه،عندمنكذلك

يمسأو)نشرا(و)بشرا!مئلالحروفحقيقةيمستغيرمنكانوما1195

وأقرأهنزل،،السبعةالأحرفمنفهوجذا،جداقليلوهو-الكلماتبعض

المصاحفكتابونزقه،الصحيحةبالروايةع!ي!عنهوثبتأتزهأو!كلأزالنبيئ

المصاحف.علىالعثمانية

الثهرسولقرأهماهوالانأيدينابينالذيالقرانهذاهل:الثانيالسؤال

الصحابة؟على"بحم!ر

العثمانيةالمصاحفمنصورةهوالكريمفالنصهو:هونعم:الجواب

على!النبيأملاهاالعرائفالتيمنكتبتالتيبكرأبيصحفمنالمنقولة

نأللناسأذن!يرالنبيفإنالقراءةهيئاتأما.عليهالوحينزولفوركتبته

صحيحةللقرانقراءةهيعربيةبلهجةتراءةفكل؟بلهجاتهمأيبلغاتهميقرءوا
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تعالىقولهعليهيصدق،مبينعربيفهوعربيةبلهجةكانماكللأنتماما،

هذهفيكانفما.فحسبالفصاحةدرجةفيهووالتفاوت،!مبينعربئبلسان!

العلمأهلمنأحدوليس،الكلاميغيرلافإنهالأداءبابمناللهجيةالقراءات

إذاالكلمةنفستغايرفإنهاممالةنطقتإذاالكلمةإنيقولالأرضوجهعلى

التغيراتمنليسماوأما.اللهجيةالتغيراتسائروكذلك.إمالةبغيرنطقت

السندبهصحترآنفهو)فتبينوا()فتئبتوا(ومثل)نشرا(و)بشرا(مثلاللهجية

قلناكما،المصاحفتلكعلىالعثمانيةالمصاحفكتابووزعهع!يرالنبيعن

منهيعربيةلهجةاصلهاالتيالقراءةأنأخيرةمرةالخلاصةقبل.منذلك

يكونوإن!.صحيحةعربيةوهيحجةفهيعربيةلهجةكللاناللهعند

فهواللهجيةالصورعنالقراءاتمنخرجوما.الفصاحةدرجةفيالتفاوت

الصحيحالسندصحتهاوساهد"!ي!النبيعنثبتتالتيالسبعةالأحرفمن

العالمين.ربلئهوالحمدغ!ي!رالنهرسولإلى

الله؟عندمنمنزلةالقراءاتإننقولانيجوزهل:الثالثالسؤال

نأوهو)أ(الواسعالأساسيبالمعنئاللهعندمنمنزلةهينعم:الجواب

إب(.المبينالعربياللسانمنفهيعربيةلهجةوكل(مبينعر)بلسانالقران

يابلغتهميقرءواأنقوملكلأجازإذبها،القراءةأجازع!ييهالنبيإنثم

بالإمالة(يحيىيا)ترأأحيانااللهجاتببعضقرأ!ي!وهو)ص(.لهجتهم

كلمةفيالتفريقهذاسبقوقد.الخاصالمعنىهوقريشبلغةالقرانونزول

وأنزلهعربيا،فجعلهالقرآنهذاأنزلوجلعزالله")إنقولهوهيعمرسيدنا

بينولا.قريشبلغةنازلايكونوأنعربيايكونأنتناقفبينفلاداقريشبلغة
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علىنصالقرانمادامأخرىعربيةبلغاتيقرأوأنتريشبلغةنازلايكونأن

لما(قر)بلساننزلأنهعلىنصالقرآنكانولو/(مبينعر)بلساننزلأنه

نأمعهيسوغلاوتعيينتخصيصهذالأن،أخرىعربيةلهجةبأيةيقرأأنجاز

محله.آخرخاصيحل

مننشأ!جيأصلهالقراءاتبعضكونعلىيترتبماذا:الرابعالسؤال

عنه؟اللهرضيوالتابعينالصحابةبعضاأ

:أمرانهذاعلىيترتب:الجواب

هناالتفضيلفإناخر،علىقرائيئوجهأوتراءةتفضيلجواز:الأولالأمر

،القرانحقهوالتفضيلوهذاالأداء،أوالقراءةفيالفصاحةدرجةإلىمرده

عربي.وجهوأفصحعربيةتراءةبأفصحاترللأنه

لهجتها.وإلىاختيارهاإلىيوجهإنماتراءةفصاحةفيالطعنأن:الثانيالأمر

وجدناهناومن"بحير،الرسولإلمماأونفسهالقرآنإلىموخهايكونأنللهوحاسا

بعفول3يضعفونواللغويين،القراءاتوأئمةالمفسرينوالأئمةالعلماءمنكثيرا

للهوحاسا.الكريمالقرانفصاحةرتبةعلىمنهممحافظةوذلك،القرائيةالأوجه

نزه"يخراللهرسولإلىأونفسهالقرآنإلىالتضعيفيوجهونأنهمبهميظنأن

.حماهعنوالحقبالعلمالذائدونالإسلامأئمةفهم.عيبكلعنسأنهالله

أداء-غيرهامنأكثر-فيهايتمثلالتيالقراءةما:الخامسالسؤال

علأم!؟اللهرسولأداءإلىأقربأداؤهالأئمةأي:أي!يوو؟الرسول

قريشللهجةالمخالفةاللهجيةالمعالممنتخلوقراءةكلأنهي:والإجابة

هيالضابطهذافيهايتحقققراءةوأكثرخييه.النبيأداءإلىتريبةتراءةهي
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المعالممنتخلوتراءتهحفعفإنكالإمامبالفماحةمنهموصفمنقراءة

الهمزتحقيقأنعرفناوقدالهمز،تحقيقعداماتريشلهجةعنالغريبةاللهجية

ويكونبالفصاحةيتصفأداءكلحفصأداءومثل.السلامعليهجبريلبهنزل

نإنقولأنالأدقولعلتريش.للهجةالمخالفةاللهجيةالمعالممنخلؤاأكثر

الأمةهذهأكارممنوكلهم.خاصةأفضليةلهالعشرةالقراءاتأئمةمنكلا

الجزاء.خيرالأمةعنوجزاهموجوههماللهنضر.وأكابرها

"
A
لأ

ءد+مث!اع،.!!+ى!ث

!!نم
.ص

ص!بب!ق

ين
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والقراءاتالقران

كتابهفيهـ(794)تالزركشياللهعبدبنمحمدالدينبدرالإمامقال

حقيقتانوالقراءاتالقرانأن"اعلم"القرانعلومفي"البرهانالجليل

والإعجاز،للبيان!رمحمدسيدناعلىالمنزلالوحيهوفالقرانمتغايرتان:

كيفيتهاأوالحروف(1))هيئة!فيالمذكورالوحيألفاظاختلافهيوالقراءات

وغيرهما)2(".وتثقيلتخفيفمن

هذا.الزركشيكلامفيأمورإلىنحنونلفت

الإمامأنيعنيوهذا"...أن"اعلمالعبارةفيوالجزمالحسماسلوبأولها:

بنمحمدالكتابهذا-مؤلفوأناالمذكور.الحكمفيسكأدنىعندهليس

قليل.بعدسيأتيلما،والجزمالحسموبنفسهذا،بقولهأقولجبلحسنحسن

الذيالتفصيلببعضالعبارةبهصدرالذيالحكماتبعأنهنلحظثانيا:

ولا،الزركشيالإمامخطقراءةفياجتهادهحسب)كتبه(الكتابمحققرسمها)هيثة(كلمة(1)

"كانالزركشيولأن،القراءاتمصادرمنمصدرأليستالكشابةلأن،محرفةأنهاعنديثك

مقدمةترقيممن1/7)الكتابمحقققالكما"استخراجهيحسنمنقلجدا،الخطرديه

فيالقراءاتاختلفتكا،الحرفحقيقةبمعنى)كنه(الكلمةأصلفيكونويمكن.(المحقق

والراء.والزاي،والنونوالباءوالتاء،الياء

.183لم1والعشرونالثافيالنوعالبرهان(2)
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المنزلالوحيهو"فالقرانالقرانعنقالإذ،والقراءاتالقرانبينالفرقيؤكد

ألفاظاختلافإنهاالقراءاتعنوقالوالإعجاز"للبيان!زمحمدسيدناعلى

وغ!يرهما"وتثقملتخفيفمنكيفيتهاأوالحروف)هيئة(فيالمذكورالوحي

بها".والتلفظنطقهاكيفيةهوقطعابهذاوالمقصود

القرانفيهالذىوالعشرينالثانى)النوع(هذافىتناولأنهثالثها:

عامة،القراءاتتواترمسألةمباسرة-عنهنقلناهالذىالكلام-بعدوالقراءات

المسألةفىوذكر.خاصةالهمزوتخفيفوالإمالةالمدفىالأداءتواترومسألة

الأئمةمنوأما،بعدهممنإلى()السبعةالأئمةعنمتواترةالقراءاتأنالأولى

الإمامقبلهالجزئيةهذهقالوقدآحادا.منقولةفهى"بحييهاللهرسولمولاناإلى

القدرإن:الثانيةالمسالةعنوقال،(2)كلذهووذكر،(ـه66ه)ت(1)أبوسامة

)أىمتواتران:إمالةهىحيثمنوالإمالةمد،هوحمثمنالمدوهوالمشزك

وأصلةأو،إمالةأومد،من-تركهأوبهالأخذفىالقراءاختلفالذىالقدرإن

التحقيق،:)الخمسةبأنواعهمتواترإنهالهمزعنوقالمتواتر(.غيرهو=غيرهن

.(نقلبلاوالحذف،والقلب،والتسهيل،الحركةنقلمعوالحذف

السابقةالفقرةفىالمذكورةالأمورهذهتناولأنمنالرغمعلىإنهوأقول

معأتفقلافإنىذلك،أؤيدوأنى)الأداء(،والقراءاتالقرانبينالفرفيدعم

القرآنأنيوهمالذىالكلامبهذااكتفائهمافىوالزركشيسامةأبيالشيخين

.178،541صآلتيطيارتحصلهالوجيزالمرشدينظر(1)

.318/1البرهانينظر(2)
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قائمالتواترهذابرهانفإن.(1)الأئمةإلى!يراللهرسولمنمتواترغيرنفسه

النصمفرداتكونأنأعنى.العشرةالإئمةعندالكريمالنصوحدةوهو

النمتواتريحققأمرهواختلافأىدونهى-هىالعشرةالأئمةعندوجمله

ونوضح:لهنظيرلاعلمياتحقيقاالعشرةالأئمةإلى!زاللهرسولمنالكريم

العالمين(ربدئهب)الحمدالفاتحةيبدءونكلهمالعشرةالقراءأنهوبمثلذلك

قرأولامثلا،(الكونربدنه)الشكربالسورةتلكمنهمأحدبدأانيحدثولم

كلهالقرانفيالأمروهكذا.(الرحيم)الرحمنمنبدلا(الحنون)الرءوفأحد

سورها:فيوالاياتآياتهافيوالعباراتوالجملوجملها،عباراتهافيالمفردات

النظربصرف-العشرةالأئمةعندتماماوبترتيبها،القرآنكلفيهوهوذلككل

برهانفهذاأضدادها.أوإلخهمزوتحقيقوادغامإمالةمنالأداءطريقةعن

ر!عمحمدسيدناعنالكريمالنصتلقىإسناديقينيةتمامعلىفيهمريةلا(2)عقلي

قوةتزيدهماتفصيلاتالقدماءذكزهمااللذينسندهةح!سصوالقرآنتواترمعنىإلىأضفت(1)

المبحثهذافانظر.الكريمالنصسنديقينيةمبحثصدرفيوذلك،للقرانومناسبةووثاتة

هذا.كتابنافي

أضحية"يصلحلائيث!حولا"إنتالفلانأأنأحدبقغكف!ذاالعقلبهيقضيماالعقليةمعنى(2)

يصلحلاالوحشى"إنقالفلانأأنفابلغوكواحدا-واحدااخروناربعةوجاءمثلا،

صدرتبعيشهاالعبارةهذهأنيجزمالعقلفإناخت!فأيدوننفسهاالعبارةأي-"أضحية

النصذلكتطابقفإذا،ورسخاليقينزادسبعةإلىالمبلغينعددزادفإذا.حقيقةذاكفلانعن

عنهالمتلقىإلىالنصذلكنسبةوثاقةفإنالنصعنهتلقىمنلإملاءكتبمامعالمطابقةتمام

يضلحلاالظئى"إنقالإنهأحدهمقالإذاأما.البقينمنالبثريالعلميبلغهماأقمىتبلغ

الجزميستطيعلاالعقلن!فمثلأ.به"يضخىلاالوحشي"إنقالإنهاخرقالأو"للأضحية

عبارةقالبأنهالظنيخالجهبلبعينها،الفلانيةالعبارةهوفلانقالهالذيبأنالاستيقانولا

.ضرورةبعينهاهذهوليست،المعنىبهذا
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فإنأخرىوبعبارةآخر.فأمرالأداءأماالتواتر،بلفظالمقصودةاليقينيةوهي

آحاديةيعنيلاري!ك!النبيإلىالعشرةالأئمةمنالقراءاتسندباحاديةالقول

فسجل"!يررسولهعلىأنزلهسبحانهاللهكلامهوالقرآنفإن.نفسهالقرانسند

وسور.واياتوجملكلماتالكريموالقرآن.الصحابهوحفظهنزولهفورخطئا

بالتواتر!النبيعنالثبوتيقينيةوالسوروالآياتوالجملالكلماتفهذه

حسبالسندوبصحة،صورتهوأتممناوضحناهماحسبالاصطلاحيبمعناه

ماإلىبالإضافةوذانكهذا،كتابنافيالنصسنديقينيهمبحثفيكليهمابيناما

تراءتهاأيأداؤهاأما.ومثلناهذكرناماحسبالنصوحدةوهومنهماأقوىهو

اختلافحسبويتفاوتيختلفبشريأمرفهذاصوتثامنطوقةبألفاظ

وحسبضئيلا،الاختلافهذاكانمهماالقارئينللبشرالصوتيةالأعضاء

والآياتوالجملفالكلماتمحدودا.التفاوتهذاكانمهماالأداءدقةفيتفاوتهم

اطولأوفياومذه)هذا...ذاكأداءعنيختلفهذاأداءولكنهيهيوالسور

للهمزةوتسهيلهوإمالته،وادغامه،،واختلاسههذاصلةوكذاذاك،مدمن

والألفاتللراءاتوتفخيمه،إدخالوبغيربينهماألفبإدخالللهمزتينوأداؤه

فيهايختلفالأمورهذهكلإلخردوبابقيلبابفيوإسمامهوالمستعليات،

ن!فهناومنواحد.لإماميقرءونالذينحتىبعضعنبعضهمالقراء

أما.متواترةهيأةفيهوليستلاخرسخصمنيختلفالأداءأيالقراءات

منبأقوىيقينياثبوتاثابتفهووسورهواياتهوجملهبكلماتهنفسهالكريمالنص

التواتر.

رثلأكتئنفئ!!افهتضي!مهشتبنلمق!أ8
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الزركشي:ذكرهاالتيالمقررةتأييد

وسجل!ع!نبيهعلىوتعالىسبحانهاللهأنزلهواحدثيءالكريمالقرآن-ا

أصولمنأوعظميةأو)حجريةعرائففي!لاعليهنزولهفورالكريمنصه

فيفيها،لماالمطابقالمحفوظالعرائفومنمنجعئمالجلد(.منأوالسعف

عدةفيبكرأبيمصحفمننسخثمعنه-الله-رضيبكرأبيعهدفيمصحف

لأداءكثيرهيآتفهيالقراءاتاما،-عنهالله-رضيعهد.عث!نفيمصاحف

.ر!م!"الرسولعلىاترلالذيالواحدالقران

ولايناقشولايعارضلاالتقديستماممقدسنصالكريمالقرآن-2

حيثمنحرفإلىأومنزلةكلمةهيحيثمنمنهكلمةإلىنقدوخهفإذاينقد.

فإن:منزلةقرآنيةجملةهيحيثمنجملةتركيبإلىأو،القرانبهنزلحرفهو

امرإلىنقدتوجيهأنحينفيوذلك.للتساؤلعرضةيكونالناقدذلكإيمان

وأتسهيلدرجةأوإمالةدرجةأومدكزيادة،الكريمالقرانتراءةفيأدائي

الحقلتبينويرجعوارد،هذافإنذلك-نحوأوفعلعينحركةأوبعينهإعراب

وبناءأقولالأمور.لهذهوالقرائيةاللغويةالدراساتاترتهاالتيالقواعدإلىفيه

،والزمخشريعطيةوابنكالطبريالتفسيرأئمةمنكثيرانجدالفرقهذاعلى

=بعدهومنسيبويهاللغةوأئمة،بعدهومنمجاهدابن:القراءاتأئمةوكذلك

الوجوهتلكمخالفةعلىبناءوذلكفضغفوها،بعينهاترائيةوجوهانقدواقد

التيوالأدائيةاللغويةالقواعدحسب-العربلكلامالفصيحالعربيللأداء

بأنيؤمنونالناقدينهؤلاءأنسكولا.العربكلاممنالعلماءاستنبطها

اللغةفيالضعيفةالأوجهعنيئره-أنويجبمتره،العالمينربكلامالقرآن
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علماالنقد،هذاإلىتعالىاللهكتابعلىالغيرةدفعتهمالعلماءفهؤلاء.العربية

وأالمؤذىالقارئذلكاختيارمصدرهالأداءمننقدوهالذيهذابأنمنهم

رسولهعندمنولااللهعندمنوليس،بشريجهدفهومعينا،أداءسيخهاختيار

موجهنقدهأنيعتقدالناقدينالعلماءهؤلاءمنأييكونأنيستحيلنعم.ر!ي!ى

اللهأنزلهمانقدأنيعلمونلأنهم،رسولهعندمنأواللهعندمنالنازلنفسإلى

بنواالناقدينهؤلاءفكل.الإي!انحظيرةمنالناقديخرجر!ه!اللهرسولبلغهأو

المخالفالأداءأنوعلىمتغايرتان،حقيقتانوالقراءاتالقرآنأنعلىنقدهم

يجبأيضاونحنمتواتر.غيرهوالعربيةاللغةمنالعامالمثاليالأدبيللمستوى

.ونعتقدهذلكنعلمأن

نإ:نقول(2)رقمالسابقةالفقرةفيجاءمالبعضروتوضيحاتفصيلا-3

العربيةفيهاتمثلتالتياللغةوهيالقرسية،بلغتهالفرانيقرأكان!خالرسول

منوخلصت،العربلغاتخصائصرأحسنوجمعت،العامةالأدبية

وكان،(1)العامةالأدبيةالفصحىتلكعنتنحرفالتياللهجيةالخصائص

يؤديهأنجداالطبيعيمنوكان،الكريمالقران"!ح!منهيتلقونالكرامالصحابة

يقرأأنأيالأصلهوذلكإنحيثعليها،نشأالتيالخاصةبلهجتهمنهمكل

أنهأو،قبيلتهبلهجةيقرأأنأحدامنعأنهأبدارر!لكثعفيصحولم،بلهجتهكل

سامةلابيالوجيزالمرسدفيتكررالذيبل،لهجفبغيرالقراءةعلىأحداأكره

نحملأنإلىحاجةولا.(2)بلغتهمقومكليقرئأنأمر"بحرانههـ(665)ت

هذا.كتابنافي(قريشبلغةالقران)نزولمبحثينظر(1)

(Cc97،301،921،413،051-96صسامةلأبيالوجيزالمرسدينظر.
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تقاربكثيرةالعربقبائللأن،الإجازةأوالإقرارغيرعلىهنا)يقرئ(كلمة

!مهـالنبييشتغلأنومحاللهجتهمنهالكلصقعاثلاثيننحووهناك،قبيلةالمئة

.اللهجاتهذهبكلالقرآنبأداء

كانتوالعرب،فطريطبعيأمرهوالقراءةفيلهجتهإنسانكلاتباعإن

لهجاتهمتركواأنهمافتراضيتأتيفلا،بخصائصهمزاز!عاونخوةعندهم

مرجعأيفييذكرولميتأتيلاأنهكما،المستحيلاتمنهذالأنطوعا،الخاصة

كيف؟.أخرىبلهجةألزمهأولهجتهتركعلىأحدااكرهع!م!انهالإطلاقعلى

وإنوهي،العربياللسانمنهيلهجاتهاوأن،عربيةقبائلكلهاأنهايعلموكل

العربيةاللهجاتأياللغاتأنالعلماءعندالمقررمنفإنهالفصاحةفيتفاوتت

بهاويحتجتقبلصحيحةعربيةهيأي،العربيةفيحجةأي،(1)ةجحكلها

النظربصرفوذلك.المعانيتلكعنمعبزعربيكلامهيحيثمنوبمعانيها

الفصاحة.فيتفاوتهاعن

وأاستغرابابلهجتهالقرانصحاييأيقراءةتثنأنيتوقعولا!نعم،

تغيير:أدنىتلقوهماحقيقةيغيزونلاهذااللهجيأدائهمفيلأنهمنكيرا،

وإنهيهيوالحروفبلعينها،هيهيوالجمل،الكلماتهيالكلمات

لهجفلأنمهموسةالقاتبعضهمينطقكأناحيانا:بعضهانطقاختلف

جمهورلأنوهكذا،الرعاء()يصدرمثلفيمجهورةالصادينطقاو،كذلك

العامةالأدبيةللغةمخالفانطق!الذيالحرفوأن،لهجتههذهأنيعرفالعرب

فيعلينايردولا.العامةالأدبيةقيالموجودللحرفالمساوياللهجىالحرفهو

.(21-2/01النجارعليمحمدالشيخ)فجنيلابن-الخصاثصينظر:(1)
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)عتىيقرئأنمسعودبناللهعبدنهى-عنهاللهرضي-عمرأنالجزئيةهذه

عنكانالنهيلأن،هذيلقبيلتهلهجةحسب-بالعين(35)يوسفحين(

قريش.لهجةهوبالتعميموالأولمما،تعميمفالإتراء،القراءةلاالإتراء

لاأنه:واحدةحقيقةوالقراءاتالقرآنبأنالقائلونبهاحتجمما-4

:ونقول.القرانيقرأأنهعليهيصدقفإنهمابقراءةيقرأمنفكلبينهما،انفكاك

أئمةوهناكالأداء.فيمعينإماممذهبحسبيقرألكنه،القرآنيقرأهونعم

نزلفالقران.فلتمهمالهجيةملامحالأداءهذاومن،مختلفأداءلهماخرون

الهمزتنطقلاكانتالقرسيةاللغةوهذهالقرسية)1(اللغةوهير!عالرسولبلغة

ملامحكلالقرشيةفاستوفتبالهمزنزلالقراننزلولما،الكلمأوائلفيإلا

وجهه"اللهكرمعلىالإمام"قالعربيكليفهمهاالتيالعامةالأدبيةالفصحى

-عليهجبرائيلأنولولانبر،بأصحابوليسواتريش،بلسانالقراننزل

النبيأنالحديثهذامنويؤخذهمزنالما)2(مار!عالنبيعلىبالهمزنزل-السلام

)نزولمبحثفيالمسألةهذهحققنا)وقد،القرآنتراءتهفيالهمزيحققكانى!فه

هذا.كتابنافي(قريشبلغةالقران

منالخالي،العامةالأدبيةللعربيةالممثل،القرشيبالأداءنزلفالقران

عشرةإحدى)عربي(بأنهكتابهتعالىاللهوصفلكن،الخاصةاللهجيةالملامح

بلهجتهاعربيةقبيلةمنأداءكلأنمنهيؤخذمنها-أيفيتخصيصدونمرة

الأمرهوهذاأنإلىبالإضافةوذلكجائز.صحيحعربيللقرانأداءهو

هذا.كتابنافيتريش(بلغةالقرآن)نزولمبحثينظر(1)

.3/32وصاحبيهالحسننورالشيختحس،الحاجبابنسافيةالرضيثرحينظر(2)
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.ينكرهلم"!ررالنبيأنوالى،الأصلوهو،الفطري

جائز،إدغامأو،صورةبأيهمزتسهيلأوإمالة:!جيمعلمفيهأداءوكل

اماممذهبحسبلهتراءةأيللقرانأداءفهوإلخالمضارعلعينقبلىضبكاأو

ترأ،كذلكلهجفكانتصحابيأوتابعيعناللهجيالأداءبهذاتلقاه،معين

فثبتوااللهوفقهمالعشرةالأئمةإنثم.أجازهأو!ي!كسالنبيأتزهلماتبعابها

لقناؤهموتبعهم،يتلقوهلملهجيأداءأييقبلواولمتلقوهبماوتمسكوا

الثهفضلمنهذاوكان،اللهجاتمنبمزيدالأخذفتوقف)تلاميذهم(،

القرآنعنيجزيهموالله.لهمنسجلهاالعشرةللأئمةمأثرةوهذه.للقرانوحفظه

الجزاء.خيروعنا

مفرداتإنقلتولو(1).بالغةكثرةكثيرةالعربيةاللهجاتإن-5

كنتماعملفريقإليإحصاؤهاويحتاجآلافا،تبلغ،اللهجيةالاختلافات

كماسذوذا،ولوبهقرئاللهجيةالمعالمهذهمنجداكثيراإنأقولثممبالغا.

ترأ!رالنبييكونأنومحال،المحيطكالبحرالمتوسعةالتفسيركتببهتحفل

ت!لكأوبكلمةمراتأومرةالقراءةفينطق"بحزيكونقدذلك.بكلالقران

ذكرناكمابلهجف-العرب!يقرأأناتزأوأجاز!يرأنهالمهملكنلهجيا.نطقا

أصقاعإلىوالمنسوبة،تسعيننحوفبلغتقبائلإلىالمنسوبةللهجاتسريعأإحصاءأجريت())

كشابهفيrVالنوعفيالسيوطيذكرهمماالإحصاءهذاأخذتوقد.أربعيننحوفبلغت

.دالعلامةلأخيالدلاليالمعجمفيبلهجاتهاكلماتوردتالتيالقباثلأسماءومن،()الإتقان

الدينعلماحمد.دالزاث(فيالعربية)اللهجاتكتابإلىوالرجوع.البيليالرفاعيالمرافي

ذكرته.الذيل!حصاءكثيرايضيفالجندي
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والنقدينقد،أنويتأتى،لقارئيهينسباللهجيالأداءفإن،ثموعنقبلا.ووثقنا

وهو،العالمينربكلامهوالكريمالقرانأنحينفيوذلكللأداء.موخههنا

وأصرفياأوصوتياضعيفةبلهجةنزليكونأنعنمنزهلأنهالنقد،عنمنزه

نحويا.

-(1)الخلقوافصحالخلقاعربوهور!ك!اللهرسولمحمداسيدناأنكما

نحويا.أوصرفئاأوصوتياضعيفةلهجةبايةالقرانقرأيكونأنعنمنزه

عنمنزه!زوالرسولنقد،وكلالضعيفةالأوجهكلعنمنزهنفسهفالقران

الذيهوأقولهالذيوهذانقد.لأيموضعافليس،الضعيفةبالأوجهالقراءة

القراءاتأئمةأحدمننقدايقرأعندمامسلمكلقلبفييكونأنينبغي

منإمامأيأنيفترضأنأبداينبغيولا،قراءةلأيةاللغةأوالتفسيرأو

لسانعلىجرىماإلىأوالثهعندمنهولماموجهان.نقدهيعتقدكانالناقدين

بين.اللهرسول

ناوهي،اللهجاتعنالفقرةبهذهالمقصودمنلأنهااكررهانقطةوهذه

يكونأنيستحيلبحيثذكرنا--كماالبالغةالكثرةمنهياللهجاتتلك

فالرسولذلك،لادعاءضرورةهناكوليستبها،القرآنقرأقدع!فهالرسول

وكان،وأفرادهمجماعتهمالمسلمينأمورويرعى،الليلويقوميتعبد،كان!ع

فيويخطب،المصلينويؤم،المغانمويوزع،المعاركفيويقودها،الجيوشيرتب

الأحداثفيالشرعحكملهمويبينليعظهمالمسلمينويجمعوغيرها،الجمع

تبرعاإليهأمرنسبةفادعاء.وزوجاتبيوتوله،الكريمالقرانويبلغتجد،التي

هذا.كتابنافيتربش(بلغةالقرآن)نزولمبحثينظر(1،
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غيرعلىالمبنيالح!سمن"بحهوإليهلنسبتهحاجةولاسندولاضرورةبلا

القران:متغايرتانحقيقتانوالقراءاتفالقران.علمبغيرادعاءفهو،أساس

البشريةوخصائصهمبجهودهمالبشرأداءوالقراءات،الرسولبأداءاللهكلام

ع!ر.النبيمنسمعوهالذيتعالىالثهلكلام

:كلمتانبقيت-6

وفيعنقيفيولهم،ومحفوظةعظيمةأقدارهمالقراءاتأئمةأن:الأولى

نأينبغيفلا،وتعالىسبحانهالثهإلاعليهيكافئهملاعظيمدينمسلمكلعنق

اللهأهلالقران"أهلأئمةمنفهمالثه،معاذ.سأنهممنأهونأننيأحديظن

المعصومإلاعليهويردمنهيؤخذوكل،معصومينغيربشرولكنهم.،وخاصته

ع!ب.

أسهرصاحب(665)تالمقدسيسامةأبوالدينسهابالإمام:الثانية

المرسدكتابهفيعقد-"الأمانيحرزمنالمعاني"إبرازالمسمىللشاطبية،ثرح

فيالقراءبعضمنوقعتالتيلبعفالمخالفاتفيهعرضفصلاالوجيز

هذافيذكرناهماصحةمنليتحققواأبنائناأماملنضعهبعضهننقلتراءتهم،

التيطيارالوجيز()المرسدمحققوضعهاالتيبحواسيهأنقلهأنورأيت.الفصل

للمتن.مكملهفوائدمنالحواضيتلكفيولما،لحقهحفظا

إلىانتهتقدعليها،المجمعالمعتبرةالصحيحةالقراءاتأن"واعلمقال:

وإجماعلذلكلتصديهمعنهمنقلهاواستهر،ذكرهمالمقدمالقراء)1(السبعة

لكن،وعلمهمبكتبهممعروفينكانواثلاثةالجزريابنوأضاف،زمنهإلىالمشهوركانهكذا(1)

يحجبهم.كانللسبعةمجاهدابناختيار
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والعربيةوالفقهالحديثمنعلمكلفياستهركمابهافاستهروا،عليهمالناس

عليهم.فيهوعولبهماقتدىأئمة

:يقولممنفلسنا،نقلتوعنهمنسبتإليهمالقراءاتإنقلنا:فإنونحن

أنهعليهيطلقماعنهمروىقدبل،الصفةبهذهيكونعنهمروىماجميعإن

،(1)الثلاثةالأركانبعضباختلالالمذكورالضابطعنبخروجهوساذ،ضعيف

ماذكربعضهاففي،ذلكفيمختلفةالسبعالقراءاتفيالمصنفينكتبترىولهذا

الثهساءإنجميعهافيموجودذكرناهالذيبالاعتباروالصحيحغيرها،فيسقط

.";تعا

السبعةالأئمةهؤلاءمنواحدإلىتعزىقراءةبكليغزأنينبغي"فلا

الضابط،ذلكفيدخلتإذاإلا،انزلتهكذاوأنها،الصحةلفظعليهاويطلق

نإبل،عنهمبنقلهاذلكيختصرولا،غيرهعنمصئفبنقلهاينفردلاوحينئذ

علىالاعتمادفإن.الصحةعنيخرجهالافذلكالقراء،منغيرهمعننقلت

لما.إليهتحسبعمنلا،الأوصاتتلكاستجماع

المجمعإلىمنقسمةوغيرهمالسبعةمنقارئكلإلىالمثسوبةالقراءاتفإن

فيعليهالمجتمعالصحيحوكثرةلشهرتهمالسبعةهؤلاءأنغيروالشاذ،عليه

.،غيرهمعنينقلمافوق،عنهمنقلماإلىالنفستركنتراءتهم

-:وغيرهماللغةلأهلإنكاروفيهإليهمنسب"فمما

رث!كتئلفئ!!افهتضي!مهشتبنلمق!أ8

الرسم.مخالفةوعدم،العربيةفيوالوجهالسند،صحةالمقصود:(1)
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حمزةوقراءةعمرو،أبى(2)وإدغامالبزى)1(،اتتافيالساكنينبينالجمع

و،ونحوه"يأمركم،)4(و""بارئكمأسكنمنوتسكين،(3)(اشطعؤأفما!

"نرتعى")8(فيالياءوإسباع،ال!سيء")7("ومكرو(6)"ينب"ياو("سبأ")

(1

(2

(r

(4

(5

(6

(v

(A

أحدفيالوصلحالفيالمستقبلةالأفعالأوائلفيتكونالتيالتاءيشددأنهتاءاتهمنوالمراد(

؟83صالتيسيرانظر:،12:البقرة9(آثخبيثتيئموأولا،نحو:موضعأ،وثلاثين

منكثيرابنتراءةصاحب،المكياللهعبدبنمحمدبنأحمدهووالبزى.2/232والنشر

.(YAr/\الميزانلسان؟11a/\النهايةهـ)غاية052سنهتوفى،السبعة

منهما،الثانيفيالأوليدغمكانعمروأبان!فكلمتينمن)تجاورا(إذا)والمتقاربان(المثلان(

بينجمعأ،[185:البقرة1(رمضان!ثر،:تعالىقولهنحوفبله،ماسكنأدغمهماوبعض

.02صالتبسير،:انظر.!7:الأنفال9لكز(تكوتالشؤ!هذات!و،ساكنين

الطاءفيالتاءفادغماشتطاعوا()فمايريدالطاء،بتشديدالكلمةهذهفيحمزةترأ،97:الكهف(

.(2/631والن!ثر؟641صالتيسير)انظر:وصلاساكنينبينوجمع

الهمزةكسرةباختلاس""بارئكم(54:)البقرةسورةفيعمروأبيتراءةإلىفيهماالمؤلفيشير(

وقعحيثيشعركم"5وو"ينصركم،""يامركممنالراءضمةباختلاسوكذلكواسكانها،

.2/212والنشر؟73صالنيسير:)انظرالقرانفي

قنبلهو،51سبا:سورةفي"سبأ"وفي،22:النملسورةفيسبا""منفيالهمزةسكنوالذي(

.(671صالتيسير)انظر:192سنةالمتوفيكثيرابنراو!المخزوميالرحمنعبدبنمحمدبن

قنبلوقراءةالياء،ب!سكان،13:لقمانسورةفي،تشركلابني"ياكثيرابنتراءةمنهوالمقصود(

.Viصالتيصي)انظر:أيضأالياءب!سكان،17:لقمانسورةفي"الصلاةأقمبني،يا

.(182صالتيسير:)انظرالوصلفيالهمزةب!سكان،حمزةتراءةمنهوالمقصود،43فاطر:(

1:يوسف( Y،منالباقينمخالفاكثير،ابنقراءةصاحبقنبلقراءةوهي،العينبعدالياءب!ثبات

.(136صالتيسير)انظر:المشهورينالأئمة
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وهمزالهاء،بفتح"ليكة")3(وقراءة،(2)ادالناسمن"أفئدةوويصبر")1("يتقيو

بينوالفصل،(6)،فيكون"كنونصب،(لما)"والأرحاموخفضر"سأقيها")4(،

وتوفيقهتعالىاللهبعونوبيناهنقلناهماعلىذلكوغير،(7)الأنعامأ1فيالمضافين

(2

(r

(4

(6

(v

سبقكماأيضاكثيرابنتراءةصاحبقنبلقراءةوهي،القافبعدالياءبإثبات،90:يرسف

.(113صالتيسير)أنظر:

ابنتراءةصاحب-هشامتراءةوهي"أفئيدة"،منالهمزةبعدالياءب!ثبات،37:إبراهيم

.(13هصالتيسير)أنظر:المشهورينالقرأةمنالباقينمخالفاهـ،542سنةالمتوفيعامر-

وفتحقبلها،ألفولابعدهاهمزةغيرمنمفتوحةبلام،13:صوفي176الئ!عراء:سورةفي

معواللامبالألف""الأيكةالسبعةمنالباتونوقرأعامر،وابنكثيروابننافعترأكماالتاء

البشرفضلاء!اتحاف؟336/2رش!لاو؟166صالتيسير)انظرالتاءوخفضالهمزة

ألفغيرمنبلامالسورتينهاتينفيليكة،"أصحبالمصاحفكلفيوكتبوا.(333ص

.(21صالمقنع)انظر:بعدهاولاقبلها

مكانالسينبعدساكنةبهمزةكثير-ابنتراءةراوي-قنبلتراءةمنهوالمقصود،44:النمل

rrAالنشر:)انظرالألف / Y).

.(93صالتيسير)انظر:بنصبهاقرؤواوالباقون،حزةتراءةهي،\:النساء

؟35:مريموفي؟04:النحلوفي؟47:عمرانآلوفي؟171:البقرة)فيبالنصبترأهاوالذي

فقطوش!النحلفيالكساثيتابعه؟السبعةمنعامرابنهو(68غافر:وفي؟82:يسوفي

.(76صالتيسير)انظر:

نفل!ثيرزئتثل"ذ!و،:الآيةفيأيضأعامرابنتراءةإلىهناالمؤلفيشير

الزايبضمفيهاقرألأنه،(137:)الأنعام(شر!آؤهتمأؤلدهمقتلاقمشر!ى

"ثركائهم"همزةوخفض"أولادهم،،دالونصب"قتل"،لامورفع"زين"،منالياءوكسر

"!ثركائهم،-وهو-إليه-والمضاف"قتل،وهو-المضافبينفصلوقد،إليه8"قتلب!ضافة

.(3/632النشر)انظر:
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.(1)،اللهرحمهالشاطبيالشيخقصيدةلثرحفي

مجاهدابنكلامإليهأسارماعلىفيهالرواةضبطقلةعلىمحمولهذا"فكل

لا.البابهذاأولفيالمنقول

مباحةالقراءةكانتالتيالسبعةالأحرفبقايامنفهوالنقلفيهصح"وإن

.،ذلكدونأوكانفصيحا،العربيةفيجائزهوماعلىعليها،

إلااللفظذلكتراءةينبغيفلا،المنزلاللفظعكالمصاحفكتابةبعد"وأما

منوالسادة!النبيلقراءةحملاناسبها،وماتريشلغةمنالفصحئاللغةعك

فهكذاتريش،لسانعككتبوهكمافإنهمبهم،اللائقهوماعكأصحابه

سامة.أبيكلامانتهى."لهتراءتهم

أمور:إلىوننبه-7

الإمامهوهذهفيهاالقراءاتنقدتالتيالمواضعبعضرذكرالذيأن-أ

الشاطبية.سارحسامةأبو

إلىذكرهاالتيالمواضعفيلحظتالتيالقرائيةالمخالفاتنسبأنه-ب

إنهاقولهوأما.وغيرهممجاهدوابنسيبويهقبلهذلكذكروقد.الرواةضبطقلة

متوجه.غيرفهو-السبعةالأحرفمنتكونفيهاالنقلصح-إن

فلاlفيقول،المواضعتلكفيبالروايةالالتزاممنيتحلليكادأنه-ج

الفصحىاللغةعلىإلا(المخالفةفيهولهعتالذي)يعنياللفظذلكقراءةينبغي

هوماعلىأصحابهمنوالسادةؤ!"النبيلقراءةحملاناسبها،وماتريشلغةمن

."لهقراءتهمفهكذا،تريشلسانعلىكثبوهكمافإنهم،بهماللائق

سامة.لأبي"الأمانيحرزمنالمعاني"إبر)زهو(1)
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-على)ج(الفقرةفيسامةأبوالإمامذكرهالذيهذاإلىندعولاد-ونحن

إلىنسبتهاتحقيقمع-الرواياتعلىالمحافظةإلىندعووإنما،وجاهتهمنالرغم

بلمخالفاتمنوقعماتقديسأجلمنالمتارش!نصبعنالتخليومع،الأئمة

ومنهم.مناوالقبول،ولهملناالمغفرةالثهونسألفيها،ماونعلمندرسها،

الخلاصة:-8

.متغايرتانحقيقتانوالقراءاتالقرآن-أ

العربية.فيضعيفالقراءاتفيالأداءأوجهبعض-ب

هذهنسبةباستحالةيحكمالعواطفمنالمجردالدقيقالعلميالبحث-ج

!رر.اللهرسولمولاناإلىالضعيفةالأوجه

عاليليسماعلىالاختياروقوعمنأو،الرواةضبطقلةمنإماد-فهي

فهذاضعيفاكانوإنالعربيةفيوجهالهابأنيجتزئأنساءومن.الفصاحة

في.النبيإلىينسبهاأندونلكن،حقه

***

تناولناهبمايتصلبمقالفاضلأخأمدنى،المسألةهذهمنالفراغبعد-9

عنالمغربوالجامع،المعرب)المعياركتابمنفصلعنعبارةوالمقالهنا.

يحمىبنأحمدالعباسأبيتاليف(والمغربوالأندلسأفريقيةأهلفتاوي

الإسلاميةوالشئونالأوقافوزارةنشر12الجزءهـ(491)تالونشريهمهصي

والفرقالقرانتواتربيانفي)مسألةبعنوانالمذكوروالفصل،المغربيةبالمملكة

محمدكاملاواسمهبالقيجاطي(المعروفالكنانيلمحمدوالقراءاتالقرانبين

لأولى-اسطورهالمسالةهذهفيالقيجاطي(كلاممناخترتالقيجاطي،علىابن
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"والقرانيليمااخترتهماونص.للمسألةفيهاقدمسطوراتخطيتأنبعد

تواترعلىالقرانتواتروقفومن.القراءاتغيرالإسلامعلماءعندالمتواتر

عدمويلزمهالعلماء.عليهأجمعوبماوبالقراءاتبالقرآنجاهلفهوالقراءات

نقلطرقأنعلىالمسلمينأئمةلإجماععنه،لهانفكاكلالزوماالقرآنتواتر

المتصلةالعلماءالثقاتالآحادطرقمنالصحيحةالأسانيدهيإنماالقراءات

-عثمانوجههاالتيالمصاحفمنمصحفموافقةمعر!ك!بالرسولأسانيدهم

لاالقراءاتأنوزعمهذاعلىزيادةادعىومن،البلدانإلىعنه-اللهرضي

المسلمينأئمةوعلىرسولهوعلىاللهعلىافترىفقدنقلهاتواترإذاإلاتقبل

."إجماعهموخالف

نقلوقد:الممغرىبالرحلةالمسمىكتابهفيالعربيبنبكرابوالإمام"قال

بيناوقداحاد،نقلنقلتوتراءاتهالعذر.ويقطعالعلميوجبتواترنقلالقران

أبوالاستاذهـوقالا"أحرفسبعةعلىالقران"أنزل!قولهتفسيرفيذلك

نأثبتوقد:القرطبيابنسقطاتفيالخفيبإبداءالمسمىكتابهفيالزبيديعلى

حكمفيبينهماارتباطولاآحادا،منقولةالقراءاتوأنتواترامنقولالقران

نقلمنقولايكونأنالقرآنفييلزمفلم،بالقرانتتعلقفروعوالقراءات،النقل

."انتهىاحاد.نقلمثقولةالمتعلقةالقراءاتكانتوإنآحاد،

نأإلىأسيرولكني.الكتابفيمتاحكلهالفصلفإنالقدر.بهذاوأكتفي

الأحرفبموضوعالقراءاتلاالقرآنتواترموضوعفيهتداخلالكلامسائر

،للقرآنأبعاضاليستالقراءاتأنوبموضوع،القرانخفقوبموضوع،السبعة

الفصلفيفليطلبهذلكأرادفمن.المناقشةفي)المنطق(استعمال-معذلكوغير

التوفيق.وبالثه.المعربالمعياركتابمنالمذكور
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القرانسندصحةيقينية

أمتهإلى!النبيمن

التعبيرفيوالقراءاتالقرانمجالعلماءاختلافهوالمبحثهذاأثارالذي

يأنفسهصلىالنبيعنصحيحانقلامنقولاالكريمالنصكونيقينيةعن

أمتهإلىشتىالنبيمنالكريمالنصنقلبتواترقائلينبين،وثيقةروايةبسلسلة

هوالمذكورةاليقينيةعنالتعبيرفيوالأولىالأدقبأنوقائلين،طبقةبعدطبقة

أمته.إلى"بحيراللهرسولمنالكريمالنصنقلسندبصحةالتعبير

أمتهإلى!عاللهرسولمنالكريمالقرانيالنصسندإنأولا:نقولونحن

منكثيراوأقوىللتواتر،الاصطلاحيالمعنىحسبالتواترمنكثيراأقوى

السند.لصحةالاصطلاحيالمعنىحسبالسندصحة

بيانهيالأولى:بإضافتينوحلهاالمشكلةهذهإثارةفيأساركفإننيكذلك

التواترمصطلحأنأولهاأموروهوالتواتر،مصطلحعنالتخلىإلىالداعيالسر

منأولولعل،الأصوليينمصطلحاتمنأصلافهوالقراءاتمجالعلىدخيل

الباقلانيبكرأبوالأصوليالإمامهووقراءاتهالكريمالقرآنمجالفياستعمله

اليقينمداركمبحثمنفالتواتر،(1)للقرآنالانتصار:كتابهفيهـ(034)ت

محمد.دوالأداء.والتلقيكامثلا،1/51،5(القيامعمرأفللباقلانيللقرآنالانتصارينظر:(1)

.67جبلحسنحسن
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القراننقلمجالفيالتواترمصطلحضعفهوالأمورو.(1)عندهم

معناهعنواسعااختلافامختلفالاصطلاحفيمعناهأنضعفهومن.والقراءات

هـبينإلخ،فردعننردعننردروايةاللغةفيمعناهأصلفإن،اللغةفي

يؤمنجماعةروايةهوللتواترالاصطلاحيالمعنىأنحينفيوالاخر.فردكل

منهكذاأيضاالكذبعلىتواطؤهميؤمنجماعةعنالكذبعلىتواطؤهم

الاصطلاحيالمعنىفيفالأهم.الطبقاتاهـتصالآخرها-إلىالسلسلةأول

علىالتواطؤمعهايؤمنكثرةالخبرناقليكثرةهوالأصوليينمبتكريهعندللتواتر

متصلة.الطبقاتهذهوكون،طبقاتيخاذلكوكون،(2)الكذب

المتواتر،الخبررواةفيوالإسلامالعدالةاسقراطفيالأصوليوناختلفوقد

غيرمنكانواولو،الناسعامةعندالشهرةعظيمةأمورعنيتحدثونلأنهم

مكةبوجودوكالعلم،الماضيةالأزمنةفيالخاليةبالملوككالعلم،العلمأهل

خبرمادته(أن\التواترعنكلامهممنيخلصإنه:ونقول...والقاهرةوالمدينة

علىولنا.تجهللاأنهايفترضعظيمةأسياءوجودعن2(يتحدث.مقول

الأمرغموضخلاصفملحظللعلم)سبب(هوحيثمنالتواترعنكلامهم

خلالمن.(ـه537تالنسفيالدينفجممحمدبنعمرل!مامالنسفيةالعقائدرسالةينظر:(1)

هـ2،1358طصبيحعلىمحمدوعطبعةمكتبةهـ(793)تالتفنازانيالدينسعدثرح

النسفيالديننجمعمرقالحيث99،113،121،122،128،1Y9ص،(م1939

الصادقوالخبر..والعقل،الصادقوالخبر،السليمةالحواسق:ثلاثةللخفقالعلم"وأسباب

."بالمعجزةالمؤيدالرسولخبروالثاني.المتواترالخبرأحدهمانوعينعلى

فيأصولية)دراساتفيابتعريفاتتلكجمعا-الرواةكونعلىالتواترتعريفاتتركيزفيينظر:(2)

.041ص.الحفناويإبراهيممحمد.د(النبويةالسنة
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لأسياءلفاصيلأوذاتهافيدقيقةكانتسواءالدقيقةالأمور(شموله\بشأن

معرفة،أولعلمموضوعهوماكلفيمهمةالدقائقهذهأنيخفىولا.عظيمة

الضرورية.الحسيةالمعرفةسبلمنغيرهأوعيانإلىالخبرحلقاتأولى2(رجوع

وتطبيقهمالكثير(،)الجمعمعنىعلىالأصوليينأئمةتركيزبسببأنهوالمهم

العدالة،استراطصعبالخلقجماهيريلحظهاالتيالعامةالأمورعلىموضوعه

فمنهم.الأصوليونفاختلف.الطبقاتتلكمنكلأفرادفيالإسلاموكذلك

.(1)يشترطلممنومنهم،الأمريناسترطمن

أمورالخبرموضوع)أنالسابقةالسطورفيقلناهالذيهذاأنليويترجح

تخليسرهو(..حالهمينضبطلاجمهوربواسطةمنقولةالمعلومةوكون،عظيمة

صحةإلىالتواترمصطلحعن-(2)الجزريابن-كالإمامالقراءاتأئمةبعض

بعدهممنإلىةرث!علاالأئمةمنالقرآننقلاخرونوعد.الاستفاضةمعالسند

احاديا)3(.العشرةالأئمةإلى!يرالنبيمنونقلهمتواترا،

ماوفيالتواتر،حقيقةغموضمنكشفتهمافييكونأنلأرجووإنني

علىالقرانعرضواالذينالمعينينالصحابةمن)الوثاقة!كتابفي-استدركته

غيرجمهوراالخبرنقلةوكون،غموضمنالتواترصورةعابلماجبرخيلاالنبي

كمرةذووعرضاالنمالكريمنقلةأنببيانوذلك،والحالالعددمنضبط

الحالمعروفي،عالأسخامعيييكونهموإبرازفأكثر(،)عشرةومحكمةمؤكدة

.941ص(الحفناوي.د..اصولية)دراساتالسابق:ينظر(1)

.1/13الضباعمحمدعلىف.الجزريلابنالعثرالقراءاتفيالنشر:ينظر(2)

(r)781آلتيطيارفسامةلأبي،الوجيزالمرسد:ينظر.
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علمية:(الكريم)القرانالمنقولةالمادةكونإلىواللفت،وثقةصلاحأهلأنهم

،(1)بالكتابةالأعيانوفيبالاستظهار،الأذهانفيمحفوظةمقروءةمتاحةأعني

ووضوحا.توثيقا!يرالنبيإلىالقرانإسنادبتواترالحكمزدتقدفأكون

العلمية،إلىأترببصورةللتواترمحققاقدمتهمايكونأنأرجونعم

بابمنالسندلصحةومحققاقبل،منذكرناهاالتيالشوائبمنبخلوصها

أولى.

الكريم:النصنقلةيكونأنفيتتمثلالسندصحةفإن

فأكثر.ائنين-1

والعدالة.وبالضبطولابد،-بالإسلاممتصفين-2

نقل،الذيبذلكالمسلمينجماعةإقرارفيالمتمثلةذلكاستفاضةمع-3

)نصابإنحيثمنالسندصحةشروطتتوافروبذلك.الكريمالقرانمنأنه

مسلمالقرآنينقلالذيلأن،والإسلابم،والعدالةوالضبطفأكثر،اثنانالشهادة

.قرآنذلكبأنطترارهمالمسلمينجماعةعلمفيالمتمثلةالاستفاضةمع،(بداهة

صحةشروطمنأقوىهوفحهاذكرناهماأنتبينالسابقةقبلالسطورومراجعة

السند.

فهيالسندوصحةالتواترمسألةفيمشاركتيمنالثانيةالإضافةوأما

يأواحدةالمقروءةمادتهأنيجد،نفسهالنمالكريمإلىالناظرأنإلىاللفت

مئاتألسنةعلىوترتيبها(بأعيانهاوالكلماتوالآيات)السور:التفاصيلمتماثلة

حسنحسنمحمد.د(أمتهإلى!ىاللهرسولمنالكريمالقرانيالنصنقل)وثاقةكتابينظر(1)

.268-62،186-27صجبل
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وذلك-الآنإلىنزل-منذومغاربهاالأرضمشارقفيالمسلمينمنالملايين

علماؤنا.رصدهامعدودةكلماتعدا

معبعضهمختلفالكريمالقرآنيالنعسأنالإسلامأعداءبعضادعىلقد

بينواختلافتناقضمنادعوهماالأول:نوعينفييدعونهماوتمثل.بعف

""45

النوعوهذا.اخرىترانيةعباراتأواياتومعانبترانيةعباراتأواياتمعاف!

الاختلاف)موهمعنوانتحتوردوددراساثقديممنله-عقدت

القراءاتفييتمثلالآخروالنوعهنا.المقصودهوهذاوليسوالتناقمول()2(.

هذهموضوعهوالنوعوهذا.قرآنيةعبارةأوكلمةبهاتقرأالتيالمتغايرة

الدراسة.

المقصودة)الاختلافات(أنسنجد)المختلفة(القراءاتفينظرناإذاإننا

:صنفان

وتسهيله،الهمزوتحقيق،والإمالةكالنصبنطقيةأيأدائيةاختلافات(أ

واختلاف،المضارعالفعلعينضبطاختلافوكذلكإلخ،والإدغاموالفك

حقيقة،اختلافايعدلاالنوعفهذا.والغيبةالخطاببينأحياناالمضارعةحرف

ترأماحسبأو،القارئلهجةحسبمختلفينبنطقينالكلمةأداءمجردهوإذ

واعتقد.الإطلاقعلىالمعنىفينرقولا!ك!م!ر،صنلنبيمجازاأومتلقياالصحابى

المتعالممنلأنه4هذافيينازعونلا-مسلمينغيركانواولو-العلمأهلكلأن

الحليمعبد.دترجمةتسيهرجولداجنتستاليفالإسلاميالتفسيرمذاهبكتابمقدمةينظر(1)

.07-1صالنجار

.48النوع:للسيوطيالإتقانينظر(2)
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يعدفإنهواحدا،المنطوقالكلامكانفإذا،بلهجتهينطقإنسانكلأنتماما

نطقه.صورتعددتمهماواحدا

المعنىبهايتغيراختلافاتهوالنطقيةالاختلافاتمنالثانيالصنف(ب

يبينتفسيرايحتاجلاقدبحيثالاخر،النطقمعنىإلىالمعنىتريبطفيفا،تغثرا

الاختلافاتهذهأنادرستوهنا.الأخرىالقراءةوبينبينهالتلاقيوجه

لهذهالمتأنيةوبالدراسة،(1)وعبارةكلمةمئةأربعنحومجموعهافوجدت

دراسةإلىتحتاجأنمنأوضحهيكلمةمئةثلاثمنأكثرميزتالكلمات

فيجاءماحفلت،المختلفةالقراءاتمننحوهاأوكلمةتسعونوبقيت.خاصة

وجهفبينتتراءتهم،الأمةاعتمدتالذينالعشرةالقراءاتأئمةعندمحهاكل

صنعتهالذيوبهذا.الكلماتتلكمنكلفيالاكثرأوالقراءتينمعانيتلاقي

تمثللافيهبهاالمعترفالقراءإتأنبمعنى،النمالكريموحدةالتبئنتمامتبين

النم.معنىفيحقيقئااختلافا

يجادللا!يرالنهرسولإلىالنصلسنديقينيةلناتقدمالوحدةهذهإنثم

كلاميةجملةصدورالناسمن)س(نسبةإن.منصفعلميةعقليةذوفيها

الجملةهذهومجئ،والكذبالصدقيحتملخبرهو)ص(إلى(إليك)بلغها

هونفسهإص(ادذلكإلىصدورهاينسبإليكاخرمبعوثلسانعلىبعينها

يبعثالذي(ص)ادذلكعنصادرةبعينهاكونهافيالشكدرجةيقللأمر

بعينهاالجملةليبلغكوعاسر..وخامسورابعثالثمجئأما.إليكبهاالأفراد

الطيب:الكلمدار،خاروففهدمحمدتأليفعئرالأربعةالقراءاتفيالميسرمن:جمعتها(1)

.بيروت-دمشق
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بعينهاالجملةهذهأنفيالشكمعهيستحيلأمرفهو،نفسه)ص(إلىإياهاناسبا

آلافمنمكونالكريمالقران.كذلكهناوالأمر.(ع)ادذلكمنصدرت

فيمعينبترتيبمحتواةالجملوهذه،معينةكلماتمنمنهاكلالمكون،الجمل

وفقاكلهوهذا.القرانسورفيمعينبترتيبمحتواةالاياتوهذه،الآياتآلاف

لم،(اخرينقراءإضافة)ويمكنعشرالأربعةرواهلمابل،العشرةالقراءرواهلما

فهلسورةفيترتيبهاأوايةبعينولا،ايةفيبترتيبهاأوكلمةبعينمنهمأحديخل

هذاتلقيصحةفييشككأويشكسليمبشرئعقلكله-هذا-معيوجد

يستحيل.ثمهذايستحيل!؟!محمدالنبيعنالكريمالقرآن

النبيعلىالكريمالقراننزولمنذإنهاخر.توضيحإلىالامريحتاجربما

تعالى!بقولهالفاتحةسورةقراءةيبدءونالمعتمدونالقرانوقراء!يرمحمد

نأموثوقمصدرأوروايةأيةفياثرفهل.!نخبمآلعبمىرهمثلفهاثحفد

دنه"الشكربالفاتحةسورةمنالاولىالايةهذهقرأالمعتمدينالقراءمنأحدا

برأوالخلقربلثهالحمدةأو،العالمينخالقدله!الحمدبأو"العالمينرب

منآيةأولفيصدقومايوجد.ولنيوجدلم؟"الكونربأوجميعاالمخلوقات

آلافستةمنأكثرمنالمكونالكريمالقرانفيآيةكلفييصدقالفاتحةسورة

.(1)هيآومئتي

قبل،منذكرتماحسب،مختلفةبصورترئتالتيالكلماتواجهتلقد

كالواحد،أوواحد،معنىإلىكلمةكلفيتئولالمختلفةالصورهذهأنوبينت

.1/66(الكتب)عالم91النوعالإتقان:القرآناياتعددعنينظر(1)
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وحدةتتبينوبهذا.بالذااختلافالأخرىقرإءةمنيختلفلاالمعنىأنأعني

بينتالذيبالتحليلماباحثيقتنعلمإذاحتىأنهأزيدإننيبل.الكريمالنص

فإنكالواحد،أوواحدمعنىحصيلتهالكلمتينمنكلقراءةاختلافأنبه

منهاكلمةتسعونهوالكلماتهذهمجموعلأن،قائمةستظلالنصوحدة

لاكلمةتسعينفيالاختلافأنيعلمونالعلميةالدراسةوأهل.مكررةكلمات

بل.كلمةألفوسبعينثمانيةنحومنمكوننصروحدةفييؤثرأنيمكن

لاكلمةمئةأربعتراءةاختلافأنيعلمونالعلميةالدراسةأهلإنوأقول

vvAr)كلمةألفوسبعينث!انيةنحومنمكوننصوحدةفييؤثرأنيمكن

اختلافاتراءتهافياختلفكلماتالكريمالقرآنفييوجدلاإنهثم.(1)(كلمة

توثيقأيلإضافةحاجةفلا.كلمةمئةأربعمنأكثرمسأدنىالمعنىيمس

العالمين.ربلئهوالحمد.علمي

وحدةأنيتبينكلاميمنالأخيرةالسطورفيقلتهاالتيالكل!توبهذه

المختلفةالقرانكلممعانيالتقاءعنالنظرصرفلوحتىمتحققةالكريمالنص

قررتولذا،والمرسلاتبالادعاءاتتكتفيلاالعلميةالمعالجةولكن.القراءات

واقعية.معالجةالتسعينالكلماتتلكمعالجة

قذمنابأنناأذكرأنأحب،كلمةالتسعينلمعانيمعالجتيأعرضأنوقبل

وثاقة!بالثهرسولمحمدسيدناإلىالكريمالنصإسنادوثاقةلبيانالمبحثهذا

إسنادصحةأما.الخطىوبالتدوينالسند،وصحةبالتواترذلكوثاقةإلىتضاف

هوودليلهفحجته-وتعالىسبحانهموحيهإلى!رزاللهرسولمنالنص

.1/57(الكتب)عالمنفسهالسابق(1)
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منسورعشربمثلأو،بمثلهياتواأنعنوالجنالبشرعجزبمعنىالإعجاز،

البيانأهلالعربالقرانتحدىلقد.سورهمنواحدةسورةبمثلأو،سوره

كانواولويستطيعوا.فلمذكرممابأيياتواأنمباشرا،صريحاتحدياوالفصاحة

فيهاوسبيتواباؤهمأبناؤهمفيهاقتلمواجهاتفيتورطوامايستطيعون

كانواولو.عليهمنفيسةهيبأموالافتدوهمثم،ونسائهمرجالهمبعضر

فيأنفسهمأوقعواولمالاصتوا،منهسورةبمثلأوالقرانبمثليأتواأنيستطيعون

اللهكلامالقرانأنولغيرهملهمفتبينوعجزوا،يستطيعوالمولكنهم،كلهذلك

صورذاتبوثاقةالأمةإلى!رسولهوبلغهء!يرر،محمدرسولهإلىأوحاه،تعالى

الصورتانومنهابه،الوحينزولفورالكريمللقرانالخطيالتدوينمنهاعدة

وهينضيفها،التيالصورةهذهومنهاالسند،وصحةالتواتر،:المشهورتان

غر.محمدسيدنااللهرسولإلىرواياتبعشرالمسند،الكريمالنصوحدة

بذكرالعالمينربمنالوحيإلىالكريمالنصإسنادحلقةمنهناونكتفي

مستقل.موضوعالحلقةهذهلأنوالإعجاز،التحديايات

تعالى:اللهقال

نوأكانإتمثلهنحديثفقيأتوأ+جيؤمخونلأبلرتقؤلهيقولونتمأ!(أ-1

نفسه،القرانهوهناب)حديث()المقصودالطورإ.سورة1(!بمصدقى

منه)حديث(هوأي)تقوله(محمداإنيقولونأنهمتذكرالسابقةالايةلأن

وجل.عزاللهإلممانسبه

لااثقزءانهذابمثليأتوأانعلىوالجنالأنسآختمعتلبنقل!(ب

.[AAلإسراءا9(!تمظهيرالبغضبغنهمولؤكاتءبمثلهيآتون
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منواذعوأمقتريتتثلهءسوربعشرفأتوأقلافترلهيقولوتاثم!-2

.311:هود9!!صدقينض!نكإناللهدونئناشتطغتو

فثلهءمنبسورةفأتوأعتدناعلىنزتنافماري!فى!نتثموإن!-3

.!23:البقرة9(!صدقينكنتتمإتآدلهدونفناءكمشهدواذعوأ

!ظ!ككل

نألنثبتحللناها،أنناذكرناالتيالتسعينالمواضعبيانإلىنعود،والان

اختلافإلىبهاتخرجولا،ملتقيةمنها:كلفيالقراءةالمختلفةالكلماتمعاني

حقيقي.

،العشرةللقراءقراءاتفيهاوقعتالتيالقرآنيةبالكلماتبيان)هذا

وبجانبها،القرانيةالعبارةوساذكرمهماأولافتاالمعنىفيفرقابينهاأنويتوهم

القراءةحسبمضبوطةأومكتوبةالثانيةالقراءةفيهاالتيالكلمةثمايتها،رقم

.(الثانية

الفاتحة:سورة

!الأخرىالقراءةملك(ميمبعد)بألف(نخيمالذيفيؤمصنلك!-1

لفظيهمااصلالقراءتانملك(مممبعدألف)دون:(يالذيفيؤمىنلك

نأوهوبالكسر،الملكمنو)مالك(بالشيء.والإمساكالقبضبمعنىالملك

تعرفكلوفيذاتهفيالتامالحقصاحبوأنتبحق،حوزتكفيالشيءيكون

منو)ملك(.الهبةأوبالبيعأخرىحوزةإلىنقلهإلىتصرفأدنىمنفيه

فيتصرفاتهموعلىالأسخاصعلىالسلطةلكيكونأنوهو،بالضم-المفك
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سلطةوهيأيضا،ملككحيزفيالتيالأسياءوعلىيملكونها،التيالأسياء

عرضاكانوان(الدين)يوموالزمن.الملاككتصرفالأسياءفيالتصرفتتيح

تصرفكلويملك،وتوقيتهإقامتهحيثمنذاتهيملكوجل--عزاللهفإن

كليملكحقاملكأيضاوهوحقأ،مالك-سبحانه-فهوحقيقيا،ملكافيه

والملك،للمالكهنامتحققالذاتفيفالحق.اليومذلكفيشيءكلفيتصرف

وجل.عزمنهتصريفالدينيومفيماوكل،وللملكللمالكحقوالتصرف

ملتقيتان.فالقراءتان

:البقرةسورة

يخفونالمنافقون(يخادعون)وما!99(انفسهتمإل!تخدعوتوما!-2

أغراضومن.الخجهوفهذا،للمسلمينالشرمنيريدونماويخفونكفرهم

.كانإنالنفعوكسبالمؤمنيناللهبجندالضروإلحاقالتخفيوالمخادعةالجدع

جندهوإلى،وتعالىسبحانهخافيةعليهتخفيلامنإلىموجهةالمخادعةأنوبما

جانبهممنمخادعةأوخدعا-المنافقونيخفيهمافإن،وتعالىسبحانهالمؤمنين

لمأرادوهمااللذينوالمخادعةفالجدع.اللهعلىخافغيرهو-ظنهمحسب

نرصةضيعواإذهم،عليهمانقلببالمؤمنينالضررمنأرادوهماإنثميتحققا.

ولاخدعوامافهم.عقابمنبهماللهيوقعماواستحقوا،مؤمنينيكونواأن

ألحقواأنهمكما،المؤمنينولعبادهلئهمكشوفاأمرهمكانإذ،أنفسهمإلاخادعوا

فالقراءتان،والمخادعةالخدعبمحاولتهم-بالمؤمنين-لابأنفسهمالضرر

ملتقيتان.

ختاممنهذا)يكذبون(:0911"يكذبونكانوابماأليمعذاب"ولهم-3
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هم"وماالثهفقالالآخر"وباليومبالثه"آمشايقولونالذينالمنافقينعنآية

،مؤمنونأنهمادعائهمفي(الكافوسكونالياء)بفتح)يكذبون(فهملمأبمؤمنين

وتشديدالكافوفتحالياء)بضميكذبونهمإذ،باللهكاثرونالحقيقةفيوهم

وبمحمدلهسريكلاواحداإلاهابالثهالإي!نإلىإياهممجزمحمدبدعوة(الذال

عليهاستملتماوبكل،كافةالناسوإلىإليهموجلعزاللهمنرسولا!

والقراءتان.الحالنفسفي)يكذبون(و)يكذبون(فهم،المحمديةالدعوه

ملتقيتان.

نإحيثمنواحدالمعنى)ترجعون(:ليلف!(تزجغوتإلثهثئم!-4

الراجع.بإرادةليسقهريرجوعهوالموتبعدوجل--عزاللهإلىالرجوع

باعتبارمنهاقريبةوالثانيةهذا،كالنمفي(للمجهول)بالمبنيالأولىفالقراءة

الكريم،القرانفيالخطابأوبالغيبةو)ترجعون()ترجعون(كلوكذا.القهرية

..والحسابوالحشر)بالبعثوجل--عزاللهإلىالرجوعبهامقصوداكانإذا

إياهم.اللهبإرجاعفيهماهوإذكالواحد،فيهمافالمعنىإلخ(

ازلقهما،ازفمامعنى)فأزالهما..(:!369(عنهاآلشيطنزئهمافا4!-5

يأ(آلشجرةهذهتقرباولا!لهماتعالىاللهقولةامتثالعنأبعدهماوالمراد:

الشيطان)فأزالهمامعنىنفسهوهوبها،التمسكعنويتخليانينصرفانجعلهما

فالمعنيانبها.التمسكعنأيالقولةتلكامتثالعنودفعهمانحاهماأيعنها(

.ملتقيان

ربهمنادم"فتلقى!371(عليهفتابكلفترئهكلمنءادمفشلقى!-6

والمراد:إلهاما.أوتلقناوأخذها،استقبلها:(كلماتادم)تلقىمعنى:"كلمات
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تداركتهأيالكلماتاستقبلته:الأخرىالقراءةوعلى.عليهاللهفتابفقالها

بمصدرتصريحالقراءتينمنأيفيوليس.عليهاللهفتابقالها،فابهوتكفلت

)تلقاها(،لأنه،الرحيمالربالثهمنإلهاماإلاهناتكونلالكنها،الكلماتتلك

نبيناعلىىس!آدمعلىالتوبةهوواحدوأئرها،سبحانهواحدالكلماتفمصدر

كالواحدة.التعبيرينفحصيلة.ولهلناوالمغفرة-وعليه

انسخ،منالثانيةالقراءة:"ننسخام)a[0691(ءايةمنننسخما!-7

علىابوأول(1/512العلمية)الكتبالبحروفي.الإزالة:كالأولىومعناها

تنسخ.بانلاإمنسوخةوجودهاوليس،(1)منسوخةالاية"بوجودالثانيةالقراءة

بأنالزمخشريواولهاهـ،ا،اللفظفياختلفتا"وأنالمعنىفيالقراءتانفتتفق

لايزيلهاأيينسخهابأنجبريلوتعالىسبحانهيأمربأن،للتعديةفيهاالهمزة

وأؤلواحد.فالمعنىكنسخها،إنزالهاعدمفيكون،(2)المحفوظاللوحمنينزلها

نتركهأوالمحفوظاللوحمننسخابكتابتهنأمرما:إلىالقرآنيةالعبارةعطيةابن

لكن.(1/012البحر)ينظرالمتروكالمؤخرمنبخيرنأتيفإنافعلناذلكأفيفيه

القراءتين.معنىيلتقيوبه،التركمعناهوالزمخشريعلىأبيعبارةفيالإنساخ

إتاحتها.أو،بالكتابةالأمرمعناهعطيةابنكلاموفي

.وبالتركالذكر،بضديفسرالنسياننضسأها(:)أو61511(ننسهااؤ!-8

فالتقى.التركالايةفيوالمراد،التركإلىسبيلوالتاخيرالتأخير.والنسء:

.القراءتانوالتقت.التركمعنىعلىأنسأ()منوالإنساء(انسى)منالإنساء

منسوخا.وجده:أنسخهفكذلكبخيلأ،وجده:أنخله:العربتقولكماأي(1)

.المحفوظاللوحمنإنزالهقدرمماوينحيهايجنبهاهناينسخهامعنىفيكون(2)
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وعدم.عطفهوالقراءتينعلى:""قالوا...(ولدااللهاتخذوقالوأ!-9

ووجود(1/532)بحربالواوالربطعنبهوالربطبالضميرللاكتفاءالواو

عهدفيالمصاحفكتابةلجنةألجأيخرالنبيعنصحيحتينروايتينمنذلك

كتابتها.عندالعثمانيةالمصاحفعلىتوزيعهماإلى-عنهالله-رضيعثمان

لا:"..نسأل"ولا(191)(انجحيولإبمب!أعقتشلولا!-01

فإنك،بريئةوساحتكمصير،شزوسيلاقونأوزارهميحملونفهمعنهمتسأل

عنكنايةفهي،بالنهي(تسأل)ولاوأما.البلاغإلاالرسولعلىوما،بلغتقد

بأسلوبالقراءةفكأن.(538/1بحرمن)بالمعنىوافظعهحالسرفيأنهم

جرمهمجزاءبحملإنرادهمتبينوبالنفي،مصيرهمسوءسذةلبيانالشهي

واحد.معناهماكأنفالقراءتانسديد.أنهيجملوالسياق،الجحيم

الأمر:".."واتخذوا591021(مصلىإثرهصفقامصمنواتخذوأ!-11

منوالسياق.وأمتهز!ثمحمدلسيدناموخهوهواتخذوا،للناسوقلنابمعنى

وإسماعيل-إبراهيمجذيناأولمنلأمتناهو(...آتتلىوإذ!(421)الايةأول

الماضويةوالصيغةإليها.انضمومنالامةهذهناسهموالناس،السلامعليهما

تلقاءمنيتخذوالموهم.(ooy/1بحر)ينظرالأمةهذهعنأيضاهي

.القراءتانفالتقت.ولابدامروا-فهم،عبادةلأنه،أنفسهم

بالإنراد"القراءة:(الريح)وتصريف!6491!الزيحوتصثعريف!-21

كلفيالأمروكذاأقول.(1/164)البحر"الجمعكقراءةفهيالجنسبهايراد

.(الريح.)الريات!بالوجهينقرئما
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بالوجهةالمرادمولاها(:)هو11481(موئيهاهووتجهةولكل!-13

)صاج!المحذوفإليهالمضافعلىأو)كل(علىعائد)هو(والضمير،القبلة

)اليهوديةالسياقفيالمعييةالأديانأهلمنولكل:والمعنى.(ملة)متبعأوملة!

مفعولالأولىالقراءةفعلىإليها.وجههيولمماقبلة(والإسلاموالنصرانية

يأإليها:مولىهومعناهاالثانيةوالقراءة،وجههموليهاأي،محذوف)موليها(

لازموأما.واحدةالقراءتينفحصيلة.نظرهأودينههوالقبلةتلكإلىمولولاه

أنفسكمتشغلوافلاأو،واحدةقبلةعلىاجتماعكمإلىسبيلفلافهو:المعنىهذا

البحر)ينظر.الكعبةقبلتكمفيالخيراتواستبقوا،بخلافهمالمسلمونأيها

.(4r-والتنوير!2/24التحرير،1/611-612

"ننشرها":(925)!ننشزها!جفاتعظاصإتوانظز!-14

فيبعضهمركباالعظامهيكلوالمراد.والرفعالإقامةوهوالإنشازمن)ننشزها(

الميتبعثوهوالإنشارمنو)ننشرها(.الحىبدنفييكونكماقائ!ابعض

لاقايكونأنالإنشارذلكصوروأوضح،(2/530البحر)ينظروإحياؤه

القراءتين.معنيافالتقىراقدا.

على:"اعلم"قال(قدير!ءيثئ!لعلنآدلهالناغلمقال!-51

تراءةوعلىالاعتبار".سبيلعلىذلك"قالالمارهوالقائل)اعلم(الأولىالقراءة

نفسه"نزلنفسهإلى)اعلم(فيالأمريوجهوهوأيضا،المارهوالقائل)اعلم(

نأعلىالقراءتانفالتقت(A.3-357/2البحر)ينظر."المخاطبمنزلة

القرية.علىالمارهوالآيةهذهفيالعلممحصل

)وكتابه(:12859(ءورسله!وكتبهومبتكتهءبآددهءامنكل!-16
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داودوزبورموسىوتوارةإبراهيمكصحفرسلهعلىاللهأنزلهمالكلبالجمع

ع!ز.محمدسيدناعلىالكريمالقرانوكذا،السلامعليهمعيسىوإنجيل

لاآدلهنغمتتعذوأوإن!تعالىكقوله،دثهكتابكلبهالمرادبالإنراد(و)كتابه

بهذاوهو،الجنسبهيرادف)كتاب(اللهنعمأي!34إبراهيم:9(تحصوهآ

.القراءتانفالتقت(2/379البحر)ينظر)كتب(.الجمعبمعنى

:عمرانالسورة

أما)ويقاتلون(:!192"الناسمنبالقسطيأمرونالذين"ويقتلون-17

)يقاتلون(وأماالتكئير،يعنيوهذاالتجدديفيدوالمضارع،فواضحلإنقتلون!

صيغةأنذلكوأصل(257/3والتنوير)التحريرالقتلفيالمبالغةهنافيفيد

ابنسافيةالرضى)شرحكفغلللتكثنتكونأي)فغل(بمعنىتأتيقد)فاكل(

وهذاوالاستمرار،المطاولةالتكثيرصورمنأنوأضيف(99/1الحاجب

)التكثيرإ.علىالقراءتينمعنيافالتقى)فاكل(.صيغةفيواضح

الذيالغائبةضمير:(وضعت)بما1369(وضعتبمااغلووآدده!-18

)مريم(.ولدتالتيعمرانامرأةعلىيعودالأولىالقراءةفيالفعلإليهاسند

ح!بحانهعنهيغيبيكنلموتعالىسبحانهاللهأنلبياناعتراضيةوالجملة

امرأةقصةمنتعالىاللهحكاهلمااستمراروالقراءة.أنثىوضعتأنها-وتعالى

القادرالكريمفإنبخير،ضمنىووعد،والتقويةبالمواساةإسعاروفيها،عمران

فيعمرانامرأةتستمر-الأخرىالقراءةوفيبجبرها.اسعفبخئةعلمإذا

للشكوىرفعذلكوفي،(وضعتا!بأعلم)واللهفتقولنفسهاعنالإخبار
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توقعت،مابتخلفخاطرهاانكسارويجبرهذه،خلتهايجبرلفضلواستنزال

ولابد.بالإسعافيأتيالقادرالكريمإلىوالرفعذكرا.المولوديكونأنوهو

الأولى،القراءةعلىالوقوعمحمقوعدابالجبر،الإسعافعلىالقراءتانفالتقت

والتحرير457/2البحر)ينظر.الأخرىالقراءةعلىالوقوعمحققورجاء

.(234-23!لا/3والتنوير

حزاللهأنتعنىالأولىالقراءة)وكفلها(.1379(زكرئاوكفلها!-19

ماينفذأنلابدنبيوزكريا.مريميكفلأن-السلام-عليهزكرياكئف-وجل

يتصرفكانمانبيوزكريا.مريمكفلزكرياأنتخبرالأخرىوالقراءة.بهكلف

وقعزكريابهامرماأنتعنيفالقراءةما.بدرجةألهمهأوإليهالثهأوحيبماإلا

لايقع/تكليفاالسلامعليهمالمريمزكرياكفالةعلىالقراءتانفالتقتونفذ.

.الاخرىالقراءةعلى-محالة-لابتكليفوواقعا،الأولىالقراءةعلى/محالة

رئنينكونوأولبهناللهدونمنلىعباداكونوأللئاسيقولثئم!-02

التاءبضمالأولىالقراءة)تعلمون(،[VS](آتكتتتعفمونكنتؤبما

الايةهذهأولفي)الناس(وكلمة،الكتابغيركمتعلمونأي،والتضعيف

وأنه،اللهقدروجلال،اللهكتبالأنبياءعلمهمالذينالأنبياءأتباععنتعبز

منشريكلهيكونأنيتأتيولاشيء،كلملكوتوبيدهشيء،كلخلقالذي

الذيوإنما،(اللهدونمنليعبادا)كونوانبياىلهميقولأنيتأتيفلا،خلقه

الكتابمنعلفناكمبماعملا"ربانيين"كونواالأولىالقراءةعلىالنبيلهميقول

ربانيين،"كونواالأخرىالقراءةوعلى.غيركمتعلمونصرتمانبلغتمحتى

غيريكونلاإنهوأقولهـ.ا.إياكمبتعليمناأيالكتابمنعلمتمبماعملا
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أنبيائهم.منبالتلقىوإنما،بأنفسهمبالبحثعلمواماالأتباعأولئكلأنهذا،

ومعنىسبحاف،اللهوهوللربمنسوبينكونواأي)ربانيين(كونوا"ومعنى

وهذا.(3/295بوالتنويرالتحرير)ينظر"غيرهدوندلهمخلصينكونواذلك

أقربها.وهذاالمعنىواسعة)ربانيين(وكلمة.السياقهذافيالصحيحالمعنىهو

مامنهاليس)رباني(لكلمةمعنىعشرستةحكى!53.-2/529)البحروفي

منالأنسبكأنها)ربانى(وكلمةالتحرير.عننقلناهكالذيالسياقيناسب

)إلاهي(ولفظ)إلهى(،هووجل--عز)الله(إلىالنسبأنهواخر،وجه

-عز()اللهتعني-العهدبلام-()الربوكلمة،الجلالةلفظمن!دلولاأوسع

ومخصص.سائغالمذكورةبالصيغةإليهافالنسب،خاصة-وجل

القراءة)سارعوا(:13391!وجنةزنئمنمغفرةإلنوسارعؤأ!-12

السابقةالجملةعلىالمغفرةإلىبالمسارعةالآمرةالجملةهذهلعطفبالواو

إلىبالمسارعةالأمرلأن،(!3تزحموتمت!لعلوآلرسولاللهواطيعوأ!

العطفعدموأما.العطففناسبإليها،المؤديةالصالحةبالأعمالر!اكأنهالجنة

)وأطيعواالسابقةللجملةالاستمالبدلأوالبيانبمنزلة(..)سارعوا.جملةفلأن

)التحرير.فصلتفلذا،الجنةإلىمسارعةوالرسولالنهطاعةلأن(...الله

ثابتتانروايتانوعدمهاالواوووجود،القراءتانفالتقت(AA/4جصوالشنوير

العثمانية.المصاحفعلىفوزعتابووالنبيعن

علىمعه(:)قتل11461كثير(رنئونمعهرقتلئبئمنوكاين!-22

تقاتلمن!الربيينضمنهومنعلىالواقعفالقتل)قاتل(تراءة

الذيالموقفإلىالمؤمنينتوجهالايةلأن،والمقامالسياقبقرينةومرا؟،الطرفين
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وهنوأفما!وهوأحد،وقعةفي!هالنبيبقتلالإرجافإزاءيتخذوهأنينبغي

وقوعالأخرىالقراءةوفي.!نوأآشتىوماضعفوأومااللهسبيلفىأصابهتملمآ

البحر)ينظر.القراءتانفالتقتواحد،المرادوالتوجيه،صريحالرئيينعلىالقتل

.(118/4ب3/97،والتحرير

(وقتلوأوقتلوأسبيلىفىواوذوأديرهتممنواخرجوأهاجروأفائذق!-23

عليهوقعمنثمأولاالمقاتلةتذكرالأولىالقراءةوقاتلوا(:)وقتلوا11959

غيرفيقتلمنفتشمل،القتلعليهوقعمنأولاتذكرالأخرىوالقراءة.القتل

لوقوعلازمالقتلوقوعلأن،قتالفيقتلمنتشملكماياسر،أمكالسيدةقتال

نإثم.المصارعةعنلاالقتالعنيتحدثالقرآنفإنعاديا،لزوماالقتال

وأفعلاقتلسواء،المشركينقتالفيبنفسهخاطرلمنعظيمةمثوبةسياقالسياق

لأنياسر،كأممعركةغيرفيقتلمنتشملالأولىالقراءةفإنكذلك.يقتللم

المؤمنعلىالقتلوقوعفتقصر)فقتلوا(تقولولا)وقتلوا(تمولالقرآنيةالعبارة

والبحر،205/4!التحرير)ينظر.القراءتانفالتقت.القتالفيالمشارك

152/3).

النساء:سورة

!199(كزهاآلنساءترثوأأنلكتمتحللاءامنوأائذينيأئها!-24

،لغتانوفتحهاالكافبضم)كرها(بأنالقولعنالنظرنصرف)كرها(:

وغصبا،إكراهامعناهامصدربالفتحالكلمةإنثم،الفرقهوالاصلإنونقول

الميتأولياءيتخذأنتحرموالآيةرضا.وعدمكراهةعلىمعناهاوبالضم
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وهيغيرهميزوجوهاأويتزوجوهابأن-الجاهليةفيالحالكان-كماميراثاأرملته

تريدها،كانتإذا-الزوجيةالحياةمنمنعهاأيالمرأةعضلعليهمتمزمكما،كارهة

.(4/83Yصالتحريرفيالتفصيل)ينظرمالهاعلىالاستحواذعلىمنهمحرصا

الرضا-عدموهووكرها-،الإكراهوهوكرها:معنعيبينجامعاهناكأنوواضح

.القراءتانفالتقت.الحالتينفيالمرأةرغبةضدالأمرإجراءأعني

بماكانالدهفانتغرضوأاؤتفووأوإنتغدلوأجاناقوكولتتبعوأفلا!-52

الخصوماتفيالشهادةتتناولالآيةتعرضوا":أو"تلوا.!!خبيراتغملون

اثو"لديقاوانفسكتمعلىولؤلئهءآشنهدبآتقشطمينقوكونوأمنوأءاآلذينيايها!

الانحرافعنتنهيفالاية(بهمااؤلنفالدهفقرااؤغنيايكىإنوالأتربينح

الخصمكانومهما،أقربائهأونفسهعلىيشهدالمرءكانلوحتى،بالشهادة

عنالشاهدينحرفانيحللاوباختصارفقيرا.أوغنيامواجهتهفيالمشهود

لأحداجتماعيةظروفأجلمنأونحوها،أوقرابةعلاقةأجلمنالحق

منكلإدارةوالفتل،الفتلاللىأصلأنفيهاإتلووا!الأولىوالقراءة.الخصمين

بالإضافةآخر،إلىجانبعنالانحرافمعنىففيهالآخر،حولالحبلينقوى

مجروراالمحذوفمتعققهلتقدير"صالح)تلووا(والفعلالالتواء.معنىإلى

فيالحقعنالعدولمعانيفيشمل)على(،بحرفمجروراأوإعن(،بحرف

الوجهتلوا")وإنالأخرىوالقراءة.الشهادةفيالصدقعنوالعدول،الحكم

واوانفالتقىقبلها،الساكنإلىالواوحركةنقلت)تلووا(تخفيفتكونأنفيها

5/228!)التحريرواحدا،القراءتينمعنىويكونأحدهما،فحذف،ساكنان

العالمين.ربدلهوالحمد.(386/'والبحر
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:المائدةسورة

اسزوأماعلىفيضبحوأحكاعندهفنترااؤبآتفتحيأقاناللهىم!عف!-62

بالواوالقراءة:(..)يقول1529(ءامخؤأالذينويقول6جتدمىأنفستمفئ

)أنعلعطف)يقول(نصبومع،(الله)فعسىعلىعطف)يقول!رفعمع

بيانياستئنافواوبلاوالقراءةامنوا...(الذينويقول)فيصبحوا...يائى(

فالقراءتان(6/932ب)التحريرامنواالذينيقولماذا:يسألمنلسؤالجوابا

النضيربنواجلىلمااليهود،معالمنافقينتعاطفراواحينالمؤمنونيقولمالبيان

!عكتم(إنمثماتمنهتمجقدباللهاقسموأآلذيناقؤلآء!:قريظةبيهوداللهوأوقع

البحر)وانظراليهودمعتعاطفواالذينالمنافقونهمإليهالمشار[53ايةالمائدة9

521/3).

الاؤلين(عليهمآشتحقآئذدنمسمقامهمايقومانئاخران!-27

يقومبأنأولمماأي)اولى(مثنى)الاوليان(الأولىالقراءة)الأولين(:07911

منهم،اثنانيشهدوورثتهالميتأهلوهمالجمعبصيغةوالثانية،بالشهادة

ذويمنأنهماتبينالئانيةوالقراءة،أولويةذواالشاهدينأنلبيانالأولىفالقراءة

راجعثم3/19السعودأبو)ينظر:القراءتانفالتقت.حميقةالأولىوهم،الميت

.(51-48/4والبحر95-7/92التحرير

)إلا(يخيمفبينسخر2إهذآإنمنهتمكفروأآلذينفقال!-28

والقراءة،البيناتمنعيسىبهجاءماإلىالإسارةالأولىالقراءةفيساحر(:

)البحروالسلا!الصلاةأفضلنبيناوعلىعليهنفسهعيسىإلىإسارةالثانية
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ساحر،منإلايقعلاالسحرلأنواحد،معنييهمامالفالقراءتان(56/4

يقالوكذاالسحر.صنعالذيهويكونالمعتادعنخروجموقففيوالساحر

ساحر(.)سحر/الوجهينبهذينيقرأماكلفي

القراءةعلىربك!:تستطيعةهل!11'9(ربثيشتطيحهل!-29

منأيحواريونأنهمحينفيكفارا،لكانواوإلاسكأالسؤالليسالأولى

ماطلبفيللتلطفصيغةهذهوإنماإيمانا.وأصدقهمعيسىأتباعأخلصر

الأخرىوالقراءةجار.سائعأسلوبوهذا.يستطيعهالمسئولأنيستيقن

دفع)وفيهاأنت؟سألتإذاأي؟يفعلأنتعالىعندهمنزلتكأتبلغمعناها:

علىتدورانفالقراءتان.مستجابالأنبياءدعاءأنوالمعلوملس!أل(منهمخفى

القراءةعلىمنهمسؤالاالسماءمنمائدةإنزالتعالىاللهسؤالفيالتلطفمعنى

ملتقيتان.فالقراءتان.الثانيةالقراءةعلى-السلام-عليهعيسىومن،الأولى

.(ة4/7والبحر7/601التحريرذلكبعضفيينظر

:الأنعامسوة

الا(ير3تخحدوناللهئايتالظابينولبهنيكذبونثلافإنهتم!-03

وكسرالكافوبإسكان،الذالوتشديدالكاف)بفتحالقراءتان:(يكذبونك

تكذيبهمأنمعنىعلىتلتقيانفيهما(مضمومةالمضارعةوياءمشددةغيرالذال

،بالصدقفيهممعروفاكان!هفهو،!النبيإلىموجهغير-السياقهذا-في

عظمت.مهمالهاجحدااللهآياتإلىموجههووإنما

عط

لإتقض(!تمآلفصلينختروهوالحقيقعقللهإلآاتحكمإن!-31
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وقض.الاتباع:القصصمنهيالمهملةبالصاديقصالأولىالقراءة:(الحق

العباراتوهذهالأمر.فيالحكمعندوإجراؤهتحريهأي،الحقاتباعهوالحق

المولىجنابعنالكلامتناسبلاإجراء(تحزى،)اتباع،التفسيرفيقلناهاالتي

حزالمولىذكركما،رث!بلانحنلنفهمتفسيرانذكرهاولكناوجل-،-عز

الحقلاتباعنفوسناسبحانهوليذللعقولنا،قدرعلىلنامخاطبةأصلهاوجل-

فيالمعنىوخلاصةمعتاد.فيهاالتعبير:(الحقلإلقضالأخرىوالقراءة.وقفوه

لاأيعقدى،لأمرتقريروهذا.بالحقيقضيوجل--عزاللهأنالقراءتين

إلىالتكذيبمعثىفتسرب.وتكذيبلصديقمنالأخبارتتحملهمايتحمل

السعودأبو)ينظر.باللهوالعياذالكفار،فريقإلىصاحبهينقلالتقريرهذا

.(268/7والتحرير،146/4البحر،3/142

لقدشعربهؤأجفيكتمافهتمزعثتتمآلذينشفعآءكممعكتمنرئوما!-32

تفصلالتيللمسافةهي)بين(كلمة:(بينكمتقطعالقد!941(بتنكتمتقق

علىوتعامل،أمامهوقفتيقالكما،مكانظرفتعاملفهي،الشيئينمكانى

ظرفيهفعلى.حجارةوخلفكماء،أمامكيقالكماالمسافةلتلكاسماأصلها

كنتمماوبينبينكماتصاليبق"لمإلىالمعنىيئولبيغكم(تقطعالقد)بين(

تكونبالرفعالقراءةوعلى.(4/186)البحر"فعبدتموهمشركاءأثهمتزعمون

الوصلة.هذهبتقطعأخبرتالايةوتكون،بينهمكانتالتيللوصلةاسما)بين(

.(7/386والتحرير،4/186البحر)ينظردنهوالحمدواحد،بالقراءتينفالمراد

15911(!لكلمتهمبدل2وعذلاح!ذقارتك!طمتوتمت!-33

أنهباعتبارالإفرادفعلى:القرانمنهمابكلمرادوالكلماتالكلمةالكلمته(:
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الخطبةعلى)الكلمة(يطلقونوالعرب.وقولهكلامهمنفهواللهعندمنكتاب

النابغةأوزهير)كلمة(فيقالكالمعلقاتالطولالعظيمةالقصيدةوعلىالجامعة

ئامنوأ!السماويةالكتبعلىالكل!تالكريمالقرانأطلقوقد.المعلقةيعنون

أي[851لأعرافا9(و!لنته!بالدهائذهـيؤمفعنلأاآلنبئورسولهبآدله

عليهيشتملماباعتبارالقرآنعلىفإطلاقها.واضحفالأمرالجمعوعلى.كتبه

وأإلخ،وانذارونهيأمرمنأغراضهأنواعباعتبارأو،والآياتالجملمن

وأحكام،كالميراثوالتعاليمالأنبياءقصصتناولها...التيموضوعاتهباعتبار

واحدوبالكلماتبالكلمةالمرادأنعلىالقراءتانفالتقت.الخوالحدودالأصة

.(9/18التحرير)ينظرالكريمالقرانهو

لقراءةا:(اليضفون!9111(عفربغثرلهصقوآباثيضلونكثيرانوا!-43

يفعلمنأنهو.العاتموالجاري.غيرهميضللونأنهملعنييضلونياءبضم

الياءبفتحوالقراءةأصلا.علمبغيرلهواهمتبعهولأنه،نفسهفيضالهوذلك

لاالدياناتبابفيالضالأنايضاالجاريوالواقعضاذ.هوأنهمعناها

لؤوذوأ!مثلهمعهيكونأننفسهفيلحاجةاستجابةغيرهأضلإذاإلايستريح

نأعلىالقراءتينمعنيافالتقى(9Aالنساء9(سوآءفتكونونكماكفروأتكفرون

.،مضلونضالونالكثيرينأولئك

!5991(يثئءفىمنهتملشتشيعاوكانوأدينهتمفرقوأآئذينان!-35

فالمرادالكتابينأهلفيالآيةكانتفإن.أصولهتفريقهوالدينتفريق)فارقوا(:

(3/062السعود()أبوفرقةمنهبعضبكلوتم!كبعضوهحيثاختلافهم
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إلىىبح!الرسولانتقال-بعدالزكاةجحدواالذين!ىمحمدأمةفيامئلتهاومن

الصلاةبينفرقمنلأقاتلنعنه-الثهرضيبكر-أبو-فقالالأعلىالرفيق

فيوالجزيهالحدودأمرأثيرالحديثالعصروفي(8/194)التحرير.والزكاة

هوالدينأركانمنعليهمجمعهوماجحدأنسكولااستنكارها.سياق

هوالذي)فارقوا(معنىمع)فزقوا(معنىيلتقيوبذاكفر.أيللدينمفارقة

فالقراءتان.دينغيرإلىأواخردينإلىوالتركالتخليبمعنىالمفارقةفيصريح

.(32الرومايةفييقال)وكذاملتقيتان

:لأعرافIسورة

!579(!رحمتهيدئبسبشزاالزيحائذهـيزسلوهو!-36

وهيالرحمةبقدوممب!ثرةالرياحيجعلتعالىاللهأنالأولىبالقراءةالمراد)نشرا(:

أكثركانوإنوهذا،(30)الأنبياء(حضلثئءكلاتمآءمنوجعقنا!المطر

عندحقيقيفهوللماء،الأظهرالمصدرهوالمطرلكونالصحراء،فيوضوحا

فإنالثانيةالقراءةوعلىأيضا.المطرمنهوالأنهارماءلأنأيضا،الإطلاق

مرةتجئالجو.فيوتكثرهتبثهأيالسحاب"تنشرالرياحأنأينشورجمع)نشرا(

ويتعددالسحاببهاينشأحتىالجهاتفيوتتفرقالشمالمنومرةالجنوبمن

بهاالممتنفالرياحالمطر،ماءتحملوالسحب.(8/179)التحرير"مبثوثةسحابات

الثانية.القراءةحسبلهوجالبة،الأولىالقراءةحسببهمبشرب!بالمطر:مقرونة

.(63والنمل48الفرقانفيما)وكذلك.القراءتانفالتقت

السياق:(أنجاكم)وإذ19411(فزعؤتءالفنانجيتحموإذ!-37
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علىآلوالما-السابقةالاياتفيلموسىوقولهم-السلام-عليهموسىقصةفي

كماإلاهالنا)اخعل:عبادةطقوسلهايؤدونأيلهمأصنامعلىيعكفونقوم

مامتبزهؤلاء)إن:الأصناملعبادةتفنيدالهم،وقالموسىفجهلهم،(آلهةلهم

قال!ومعجزاتهاللهبنعملهمتذكيراقالثم.(يعملونكانواماوباطلفيههم

وإذ!قالثم(!افعبمىعلىفضلئوهوإلهااتيحتماللهاغتز

القراءةحسبوهذا.اللهأنجاكمإذاذكرواأي(فزعؤتءالمنانجيتحم

الأولىالعراءةعلىوأما.تاويلإلىحاجةبلاالسياقمعمتسقةوهي،الثانية

فهو،إليهماللهباسمالمتحدثأي،إليهماللهرسولهوموسىفإن)أنجيناكم(

فقال.الجانبهذاباسميتحدثوهووجل-،-عزاللهعبادةلجانبالممثل

باسمه.أتحدثأناالذيالجانبهذابإتباعانجيغإنماانتمأي)أنجيناكم(

إلا-السلام-عليهلموسىوليسوجل-عز-اللههوالحالاتكلفيوالمنجى

حقيقةفينرقبالقراءتينالمزادبينفليسوجل،عز-باللهوالاستغاثةالدعاء

إنهكهذالهجيغيراختلافاالقراءاتاختلاففيقلناوقد.أنجاهمالذي

العثمانية.المصاحفعلىفوزعت!بالنبيعنصحتروايات

علىوايتنهدهتمذزئتهثمظهورهزمنءادمبنئمنربكاخذواذ!-38

ممايتولدولما،الإنسانمنيتولدلماجمع)سمالذرية:()ذرياتهم[1721(أنفستم

منيتناسلماكليشملبالإنرادالذريةفلفظ.اللهساءماإلىهكذامنه،يتولد

أولادمنكلأولادوكذلك،ذريةوالبناتالأبناءمنكل)أولاد،الأصل

)ينظرنوحذريةمنمريمبكونلذلكاحتجكما-ذريةالبناتوأولادالأبناء

.التفرعأنواعلتعددالجمعويكون.(58-14مريم،35-33عمرانالايات
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لكون(9/166والتنوير)التحريرعرضوقدوالإفراد.الجمعتراءتافالتقى

الصلاةأفضلنبيناوعلىعليهنفسهادمظهرمنالمخرجينالذريةتذكرلمالاية

.(أولىباب)منأيالفحوىبدلالةمشمولونهؤلاءأنفذكر،والسلام

اللهدعوااثقلتفلمآبهءفمزتخفيفاحقلاحملتتغشنهافلغا!-93

صبحاءاتنهمافلمآ!(تحيمآلشكريفمنئنكوننصبحاءاتيشنالننرتهما

لثريكجمع)شركاءثركا(:له)جعلا!0919(ءاتنهمافيمآشركاءلهوجعلا

لهجعلاأيبهللعلممحذوف)جعلا(لفعلالثانيوالمفعول.الأصناموالمقصود

(الأصنامبعبادة)أياللهمع"استراكامعناهاشركاوقراءةسركاء،الأصنام

21-9/412)التحرير،المعنىمتحدتاوالقراءتان o).

التوبة:سورة

فقتلؤأمث!نيدفىوطعنوأعفدهتمبغدفناتمنهملبهثؤأوإن!-04

همزةبفتحالقراءةلهم(:إيمانالا1129(لهؤاثمنلامتهنإ!رق!تاابقة

قصدوهي،لليمينالحقللماهيةنفى:النفىسياقفيالايةاخرفيالتي)ايمان(

ترلتبأيمانهميوفوالمفلما.أجلهمنبهحلفبماوالوفاء(عليه)المحلوفتعظيم

)التحريراقتضتهبماالعملوهوخواصها،أخصلفقدان،العدممنزلةاي!انهم

لأن،الأولىالقراءةمعتلتقيالهمزةبكسرلهم(إيمانالاوقراءة.(1/013هجص

فإذا(01/130)التحرير.(aالوازعلانتفاءله،عهدولاايمانلالهإيمانلامن

بهللمحلوفقلبهفيتعظيملالأنهليمينه،قيمةفلاباللهيؤمنلامنباللهحلف

.القراءتانفالتقت!؟بهاليمينحرمةيراعيفكيف،وجلعز
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انفسهمعكشهديناللهمشجديغمروأانلفمشركينكانما!-41

القراءة(51/014!التحرير)فيالطاهرر!ف:(الله)مسجد!179بآثكفر!

الحرامالمسجدوالمراد،والركوعبالسجودالعبادةمواضعبأنها)مساجد(الأولى

هـ"امنىمنوالمنحر،والجمرات،الحراموالمشعر،وعرفة،المسعىمنيتبعهوما

تعمبالإفراد(الله)مسجدوقراءةفيه!.صلاةلالأنهمنهسهوالاخيرينوذكر

أيضاالحرامالمسجدأولها(اللهو)مساجد،الحرامالمسجدوأولها،لنهمسجدكل

بنائهارفعوقيلفيها،بالصلاةتكونالمساجدوعمارة.(5/25البحر)ينظر

(صلاةبغيرولوصورةباي)أي.(5/20)بحرفيهاالتعبدوقيلورمها،

فلا.لهشريكلاوحدهبهالإيمانوهو،الإيمانحقباللهيؤمنونلاوالمشركون

.مساجدهيعمرواأنلهميتأتيولا،اللهمساجدعمارةفيلهمحظ

باللهءامنالحراصكمناثمشجدوعمارةالحآجسقايةاجعقتم!-42

(الحرامالمسجدوعمرةالحاج)سقاة9911(آللهسبيلفىوبخهدالأخرواثيؤمر

الحرامالمسجدوعمارة.الحجاجإلىبالزبيبالمحليالماءتقديمهيالحاجسقاية

فيوالتحكموحرمهللمبنى)الرعاية.الحجابةوهي،السدانةهنابهاالمقصود

هنا،الموازنةفيداخلغيربالثهالإي!انأنالطاهرذكروقد(الكريمالبيتباب

منالحرامالمسجدةر!عوالحاجوسقايةناحيةمنالجهادبينهيإن!الموازنةوأن

الموازنةتجعلالأولىالقراءةانالمهم(l'14-01/541)التحريرأخرىناحية

فتؤول.المجاهدينالمؤمنينوبين(الحرامالمسجدوعمارةالحاج)سقايةالفعلبين

إلخالسقايةذويبينتوازنالأخرىوالقراءة.والمؤمنينإلخالسقايةذوي:إلى

.(01/641التحريرهناالاحتباكعن)وانظر.القراءتانفتلتقي،الإيمانوذوي
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371(كفروأائذيفبهيضلرف!تافىزيادةالتسئءإنما!-43

كفرايزدادونالكانرينأنالقراءتينفخلاصةجدامتقاربتانالقراءتانلإلضل(

-حسبالإزاغةنسبتسواءالرسد،سبيلعنزيغابهويزيدونبالنسء،

بطولذلكلهميزينونكانواالذينإلى-للمجهولبالمبنىالأولىالقراءةمقتضى

بسببوالعدوانالإغاراتعنفيهايتوقفونالتيالثلاثةالحرمالأسهرمدة

متولداالزيغكانأو،والمحرمالحجةوذوالقعدةذو-وهيحرماأسهراكونها

ولمذلكلهمزئنتأنفسهمأنأي-الثانمةالقراءةحسب-أنفسهممنعندهم

فالقراءتان.عليهمالحرمالأسهرمدةطولبسبب-غيرهممنالزيغتزيينياتهم

.الضلالفيواقعينكونهمفيمتفقتان

)المعذرون((09)(قيليؤذنغصابآلأمساثمعذرونوجآء!-44

الذينوهؤلاء،المعتذرونوهمأعذارهميبدونالذينتعنيالأولىالقراءة

اعتذارهمفيكونحقيقيةأعذارلهمتكونأنالصيغةتحتملأعذارايبدون

ادعائهمفيكاذبونوهمالحقيقيةالأعذارمنخالينيكونواوأنصادقا،

كذبواالذين)وقعدمباشرةذلكبعدتعالىقوله-أعنيالسياقلكنالأعذار.

حقيقية.أعذارأصحابأنهمالمرادبأن(عظيمة)بنسبةيقضي(ورسولهالله

الأعذارأصحاب-أيالأعذارأصحابمعناها)المعذرون(الأخرىوالقراءة

تراءةعنكلاموفيه.5/86البحر)ينظر.القراءتينمعنيايلتقيوبذا.حقيقة

.(01/922جصوالتحرير،محكمغيرلمسلمة

قفوبهؤ(تقطعانإلاقلوبهؤفىريبهبنؤأائذىبنينهويزاللا!-54

عنهاقال(قلوبهمتقطعأن)إلاالأولىالقراءة:(قلوبهمتقطعأن)إلى(11.)
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تعالىكقولهضدهيشبهبماالشيءاستثناءقبيلمنوهو،تهكمي"استثناءالطاهر

يبقىأي!04الأعرافا!الحياطسؤفىآلحملييجحتىاثجنةيذخلونولا!

هـ)التحريرا.بمقطعةهيومامنهمقلوبهمتقطعأنإلاأبدا(قلوبهم)فيريبة

كنايةالقلوبتقطعأنخلاصتهقول(051-5/410البحروفي(11/36

وجل.عزاللهبرحمةأسبههذاإنوأقول.صادقةتوبةوالندامةالأسفعن

التقطعيكونأو،ونحوهبالموتحقيقةإماالقلوبتقطععلىتلتقيانوالقراءتان

والمجازالحقيقةعلى-الغايةبمعنىالأولىالقراءةفيوالاستثناء.التوبةعنكناية

للغاية.لأنهابإلى،القراءةمعفيلتقيأيضا،

)فيثتلون(111)(ويقتلوتفيفتلوناللهسبيلفىيقتلوت!-46

نأالغرضإذواحد،و"المعنى:(0/061)البحر:حيانأبوقال:(ويقتلون

لهيجتمعمنومنهم،يقتلمنومنهم،يقتلمنفمنهم...يقاتلونالمؤمنين

)فحسب(."المقاتلةمنهمتحضلبلمنهما،واحدلهيقعلامنومنهم،الأمران

منفمنهميقاتلوا،أنالمجاهدينالمسلمينجماعةسأنأنفيملتقيتانفالقراءتان

بحسبوالتأخيرفالتقديم.حيانأبيعبارةإلخأحدا.يقتلأنقبليستشهد

فالتقت.العكسأوالمقتوليةعلىالقاتليةتقدممنطقيةبحسبلاالحالات

.القراءتان

يونس:سورة

4 V-!الأولىالقراءة)ينشركم(:(22)اثبزوآتبخر(فىيسيركؤآثذىهو

.ونحوهبالمشيمكانإلىمكانمنالانتقالوهومعروفوالسير)يسيركم(
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وأالإبعادويلزمه،حقيقةلهلهعايقاععليهوإقدارالسيرمنتمكينفالتسيير

أيضاوذلكوهنا،هناتفريقوهوالبثالنشرمن)وينشركم(وهنا.هناالابتعاد

ملتقيتانفالقراءتان:منهموالتباعدالانتشارهذاىايقاعهدهاقدارهاللهبتمكين

.(136-135/11والتحرير،5/141البحر)ينظر.معنى

القراءةتتلو(:)هنالك(35)(أشلفتفآنقسكلتتلوأهنالك!-48

ماتختبرأيتبلو(؟5/55)البحرففي.تعلممعناها:خلاصة)تبلو(الأولى

مأأمقبولضار،أمأنافعحسن،أمأقبيحهوكيففتعرف،العملمنأسلفت

اللهساءماوذوقالجزاءذلكويلزم.باختبارهالشيءالرجليتعرفكما،دj.مر

الترىأعمالهامنأسلفتماوتطلبتتبعمعناها:)تتلو(الأخيرةوالقراءة.منه

معرفةلأنثمرتها،ذوقثمالأع!لمعرفةخلاصتهاأيضافهيمصيرها("

المعنىوهذا.للمذاكرةليست)تتلو(ياعليهاوالوقوف)تبلو(فيالأعمال

المعنى.فيملتقيتانفالقراءتانأيضا..(11/531جص)التحريرفيمذكور

يوسف:سورة

)التحريرفي:(ونلعب)نرتعي(21)(ويقعمتيزتعغدامعناأزسقه!-94

نون(أوياءالمضارعةوحرف)نرتع(عين)بكسرالأولىأن(21/228-922

المواشياكلفيحقيقةوهو.فيهللمبالغةالرعىمنافتعالوهوارتعى(،مضارع

الرياضإلىخرجواإذاالناسلأنالكثير،ل!لكلامهمفيواستعير،والبهائم

يسرلأنهذلكذكرواوإن!...فيهمالاكلسهوةتقوىوالسبقلفعبوالأرياف

وحرفنرتععين)سكونالثانيةالقراءةوعلى.فرحينيكونواأنأباهم
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وهو.الطعاممنوسعةخصبفيأقامإذا)رتع(مضارعنون(أوياءالمضارعة

المعنىفمفاد.سبعتحتىالمرعىفيأكلتإذاالدابةرتعتمن)أيضا(مستعار

هـ.اواحد،(القراءتين)في

)المخلصين((42)اللامبفتج(لإ!المخلصينعبادنامنإنهر!-55

الذين"أياللامفتحقراءةفي(255/12)التحريرفيقال:اللامبكسر

دثه.دينهمالمخلصين"أياللامكسرقراءةوفي."واصطفاهماللهأخصلهم

إلايكونلاالمصطفىفالمخلصهـ.اواحد"القراءتينعلىالتعليلومعنى

عبادأحرىمنهووأعمالهعبادتهفيدلهوالمخلص،ولدينهدثهسليمقلبهلمحلصا،

وما.الأخرىالقراءةمعثىإلىتؤديالقراءتينمنفكل.سبحانهمنهبالقربالله

إلخ(.51مريم،33)الحجرفيعنهمايقالهناوالمخلصينالمخلصينعنقيل

نصت!رنا(جآءهتم!ذبوأقذانهتمونمنؤأآلرسلاشتئسإذاحتى!-15

قدالرسلأنإليهمالمرسلوظنمعناها:الأولىالقراءةكذبوا(:)قد(011)

.العذابمنيؤمنلممنبهأوعدواماوفي،النبوةمنادعوهمافيعليهمكذبوا

لماكذبوهمأقوامهممنآمنواالذينأنالرسلوظنمعناها:الثانيةوالقراءة

نأيخفيولايؤصنلممنبهأوعدواالرسلكانالذيالعذابنزولاستبطئوا

منواقعالظنأنإلا.كذبوهمالرسلأقوامبأنالظنوهوتقريباواحدالمعنى

البحر)وينظرالثانيةالقراءةعلىالرسلومن،الأولىةالقراء!عإليهمالمرسل

347/5).

لصنخ!كتئننى%8!ملنبتشهم!بضتهفإ!ئت!
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ابراهيم:سورة

القراءةاليضقوا(:(03)(!سبيلهعنئيضلوأاداانددلهوجعلوأ!-52

قدداموامامبينضلالفيهمأنهمسكولا.غيرهمليضقوامعناهاالأولى

الضلالتقصرالثانيةوالقراءةيضفوا.لمأمغيرهماضئواسواءأندادا.للهجعلوا

فهوالإضلالأما.الأولىالقراءةمعنىمناللازمالجزءوهو،انفسهمعلى

إضلاليحاولواأنالكفاردأبلأن،القراءتينبينالمشتركللجزءكاللازم

فالقراءتان.(89)النساءسواء(.فتكونونكفرواكماتكفرونلو)ودواغيرهم

ملتقيتان.

النحل:سورة

كلا)مفرطون((62)(!دفرطونوانهمآلئارلهمانجرملا!-53

المعاصيفيمتقدمونوالمعنىال!ثيء.إلىتقدمبمعنى)أفرط(منالقراءتين

مسرعونمنهاالأخذفيمبالغونالنارإلىمتقدمونأوفيها،الحدمتجاوزون

الثانية.القراءةعلىإليهابهممسرعأوالأولىالقراءةعلى،تهكميةاستعارةإليها

،491-5/490البحر)ينظركالواحدأوواحدالقراءتينفيالمرادفالمعنى

.(193/14التحريرجص

الإسراء:سورة

القراءة(الرياح)من(19)(الريحفنقاحمفاعليكتمفيزشل!-54

)الرياح(.تراءةمعفيلتقي،للجمعيصلحفهوجنس.اسم)الريح(بالإفراد

الخ(.13الحج،81الأنبياء،54)الكهففيهذامثلفيالأمروكذلك
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سبحان)قال(93)!!رسولابشرا2إكنتهلرقستحانقل!-55

وطلباتهماقتراحاتهممنتعجيبياجوابايقولهبماامر)قل(الأولىالقراءةربي(:

كنتهلربيسبحان:يقولبأنوجل--عزالنههوإلاهإلاعليهايقدرلاالتي

عنالجوابأيضاهي)قال(الماضيبصيغةالثانيةوالقراءةرسولا.بشراإلا

بهواجهعماتعبيرالقراءتينفكلا.الالتفاتطريقةعلىوطلباتهماقتراحاتهم

الأمروكذا.مقولعلىداخلةالقراءتينكلاأنأي.ومسائلهمطلباتهمر!عالنبي

.(411)المؤمنونسورةفيمامثل)قل()قال(،بينالقراءةفيهترددتماكلفي

الكهف:سورة

القراءةمعنى)يفقهون(:(93)!ئخبمقؤلايفقهونيكادونلأ!-56

الأممللغاتمخالفةفلغتهم،غيرهمكلاممنسيئايفهمونلا"أنهمالأولى

منيوجدفلا(...القرنينذيتراجمةولاالقرنين)ذويعرفهالابحيثالمعروفة

إفهاميستطيعونلاأنهممعناهاالأخرىوالقراءة.الملكمرادإفهامهميستطيع

عنغريبةلغتهمنلأن،(16/32)التحرير"متلازمانوالمعنيان.قولهمغيرهم

قوله.الاخرينيفهمأنهويستطيعولا،غيرهقولهويفهملا:غيرهلغات

ملتقيتان.فالقراءتان

طه:سورة

(6/942)البحرفي)بملكنا(:(87)(بمفكنامؤعدكاخلفنامآ!-57

بالفرققالومنواحد،بمعنىلغاتمجردغيرهمامعتكونانقدالقراءتينأن

منوقيفيماوالسلطانالقدرةمنالقومتنصلإلىيئولانمعنييهماإنقال
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غلبتنابأنأو،السامريفعلماإليهادىبنظرذلكوقعفإنما،العجلعبادتهم

وبأنبالخطأ.يعترفونفهم.ذلكفيفوقعناأيضا(السامريبتزيين)ايأنفسنا

.(61/284التحريرايضا)وانظر.بحيلهغرهمالسامري

النحرقنه((97)(رق!نشفاآتي!فىلننسفئهوثؤثنحزقنهر!-58

علىأماهذا.علىملتقيتانفهمابالمبرد.الذهبيالعجلبردتعنيانالقراءتان

مادةتماسكإزالةفيهماالمعنىأنفالتقاؤهمابالناربالإحراقالأولىالقراءةتفسير

الثانية.القراءةعلىوتفتيتاوبردا،الأولىالقراءةعلىإذابةالذهبيالعجلذلك

رقيقة.مادةإلىال!ثيءيحولكليهمالأنواحد،بابمنوالإذابةوالتفتيت

:الأنبياءسورة

ففتقتهما!رتقانتا!الأزضوالشنو"تاالنكفرؤأائذينيراولر!-95

"للاستدلالعطفإنهاالطاهرعنهاقاللم()أوبالواوالقراءة:(ري)الم(30)

)التحريردا.العجائبمنفيه(ن5)وماالأولبالخلقالثانيالخلقعلى

الإنذار،فيتدفقبدايتهامنالسورةوإنمابين.غيىالكلاموهذا(17/52

والتفنيد،بالمناقشة(إليهماللهرسلعنصدودهمإأيالكفارمواقفومواجهة

وبالدعوةالجلق،يخاوجل--عزالمولمماعظمةتجلياتبعرضكلهذلكمزجمع

علىبراهينعندهمكانإنببراهينيأتواأنوالتحديوبالتهديد،دينهإلى

ماعلىعطفابالواوير(لم)أوالايةجاءتثم.الفاسدةومقولاتهمعقائدهم

سائغوهذا،التجلياتلتلكوموالاةسرداالواووبغير،الخلقتجلياتمنسبق

المصاحفعلىفوزعتا،الصحيحةبالروايةثابتةالقراءتينمنوكل.العربيةفي

التحرير(.)ينظر:ةين!ثعلا
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:المؤمنونسورة

تهتمصلوعلنصوائذين!عونروعقدهئملأمنتهتمهتموآئذين!-06

ماكلعلىيصدقهناالمفرد؟(صلاتهمعلى...الأمانتهم(8،9)(!تحافظون

علىوالمراد.الجمحعلىيصدقالجنسبمعنىفهو،صلاةهوماوكل،أمانةهو

.صلاةوكلأمانةكلالقراءتين

فكسؤناعظغااتمضغةفخلقنا!تعالىقولهفيالأمروكذلك-61

كلعلىفيصدقللجنساسمالمفرد:(العظم)عظما..(14)(لحمااتعطر

واحد.القراءتينومعنى،كالجمعفهوعظم

(21)(بطوفهافىممانشقيكولعتزةآلأنعمفىلكزوإن!-62

سقاهيقال،سقاهمنالنونوبفتحأسقاه،منالنونبضمنسقيكم)نسميكم(:

معناهسقاهإنقالمنهناكلكن(18/04)التحريرواحد""أيبمعنى0وأسقا

الأصلفيمعناهاأسقاهوانمنه،ليشربفمهإلىالكوبلهرفعالأصلفي

نأيخفيولا،احتاجإذامنهيشربأويشربهمالهاعدبأنسقيا،لهجعل

له.متاحاالشربجغلأييشربلمالههاعدادتزويدفكلاهما،ملتقيانالمعنيين

للشربإتاحةأنهافيواضحةالنونبدلبالتاءجعفرأبيوقراءة،واضحوهذا

كالقراءتين.

(2A)(!بملمثعوثوناءناوعطناتراباو!نامتخااءذاقالؤأ!-63

الاستفهامالأولىالقراءةوعلى.استفهامالثلاثالقراءاتإنا(:.أئذا.إنا/.)إذا.

جملةفيمقدرالاستفهامالثانيةالقراءةوعلى)أئذا(،فيللاستفهامتكيد)أئنا(في
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فيكافالشرطعلىداخلةالاستفهامهمزةوجودالثالثةالقراءةوعلى)إنا(،

فيملتقيةالثلاثةفالقراءات.(07/181)التحريرجوابهفيالاستفهامإفادة

المعنى.

1869(!اتعظماتعزلهثىوربآلشتعآلشنواتوبمنقل!-64

المتوقعلجوابهم"حكايةلثهسيقولون:(الله)سيقولون(87)(للهسيقولوت!

عنهالمسئولذاتاسمتعيينيقتضياللفظحسبالجوابإذ،بلفظهلابمعناه

باقتصارهمالتعريض(الإتاحةالأولىالقراءةفيذلكعنعدللكن،()اللهوهو

أصلها،منيثركهمأوهاميبطللاذلكلأن،دنهملكالسمواتبأنالإترارعلى

تعريضاللفظبهذاجوابهمحكايةففي.الملائكةشركاء:دثهأنيعتقدونهمإذ

أفلا)قلالآيةهذهختامفىاتقائهمانتفاءعنيهمأنكرولذاهذا.باعتقادهم

وهوالمباسر.للجوابحكاية(الله)سيقولونالجلالةبلفظوالقراءة.(تتقون

الأولى.القراءهمال

تاعليهتجارتجيرولاوهوشئء!لملكوتكابيدهمنقك!-6ء

(89)(+تشحروتفاققلدئهسيقولوت!.(88)(!تغهمونكنتؤ

الردبأنوخلاصتهالسابقةالايةفيالكلاممثلهناالكلام:(...الله)سيقولون

علىالداخلةالملكيةلامإنحيثمنالشركاعتقادهمإلىالإسارةيتيح)دنه(

في)ينظرسركهمإلىالإسارةتتيحفهي،التامالقصرتعطيلاكانهاالجلالةلفظ

.(18/511التحرير:قبلهماوفيهذا

:الفرقانسورة

(اؤليآءمقدويثمننتخذانلنآيتبغىكانماستخنكقالوأ!-66
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فأنت،غيركنواليأنلنايتأتىكانمامعناها:الأولىالقراءةنتخذ(:)أن(18)

257البقرة9(ءامنوأائذيفوكالله!لكشريكلاوربناومولاناولينا

وهوذلكمنأقلنرتكبأنيمكنلاونحنيعبدوناأنعبادكندعو)فكيف

بمعنىعابديها،موالاةمنالمعبوداتبراءة:هيوالحصيلة.(موالاتكفيالتفريط

ولاعلمتولاطلبتماوأنهابهم،لهاعلاقةكلوإنكارهارففالمعبودات

تتبرأ(للمفعول)بالبناءالأخيرةالقراءوعلىالممثركون.يعبدهاأنرضيت

ملائكةأونجوماأو-حجارةإنناالمعبوداتفتمولعبدوهاالذينمنالمعبودات

لاالكفاروهؤلاءوجل-حزلهومملوكونمربوبوندثهعبادف!نناكنا-اىئا

بهم.لناعلاقةولاالمسئولونفهملهم.أرباباجهلهممنفاتخذونا،يميزون

.القراءتانفالتقت.وحدهمعليهمهودثهشركاءإيانااتخاذهموحساب

الشعراء:سورة

!يم(آثوعطىفنتكنلؤامىاوعظتعلينآسوآءقالوأ!-67

:(الأولينخلقإلاهذا)إن(137)(!الأؤلينخلقإلأهذآإن!(136)

إليهالمشاروهوعليهنحنالذيإنمعناها:بضمتين)خلق(الاولىالقراءة

وتتخذون!تغتثونءايةريعبكلاتتنون!13.-128الآياتفيالمذكور

فيالمذكورهذا(!مجحارينبطشتزبطشتوواذا!تخلدونلعلكتممصانع

اباءنا.عليهوجدناومااباؤناعليهكانمااويينا/طبعاؤيينا/خلقهوالايات

(!لقتدونءاثرهمعلىواناامةعلىءابآءناوجذنآإناقالؤأبل!قالواكما

نحن)وماتحذفيوأردفوا.عليهنحنمانتركلنأي!22الزخرف:9
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تأسيسمعناها:(الأولينخلقإلاهذا)إنالأخيرةوالقراءةبمعذبين(.

يكونأنويجوز،الأولىالقراءةبمعنىفهي.عليهوجروااضلوهوما/الأولين

بمعنىفهي.نفارقهولنأي،الأولونعليهطبعماأيالطبعبمعنىالجلق

.(173-91/171التحرير)وينظرالأولىالقراءة

(!الصدقينمنكنتإنآلشمآءفنكسفاعلينافأشقظ!-68

قالالثانيةوالقراءة.القطعةبمعنىكسفجمعالأولىالقراءةكسفا(:)(187)

فالتقت(19/18V)التحريروسدر.قطعمثل)أيضا(جمعإنهاالزمخشري

بهما.ترئحيثو)كسف()كسف(فيالقولوكذا.القراءتان

:الرومسورة

نكزثووالسنتئاختبفوآزضلاوآتلشموآخققءيتهاءومن!-96

لام)بكسرالأولىالقراءة.(.للعالمين..)(212(!جلقعبمينلأيترذ"لكفىإنج

الأخرىوالقراءة،العلممنهميتاتىلمنأوواقعا،العلملأوليمعناها:(عالمين

أيضاالعلممن-أخذابذلكسضواوهم-والجنللإنسأي(عالمينلام)بفتح

ملتقيتانفالقراءتان(4رقمالتعليقمع1/130العلميةالكتبالبحر/)ينظر

العلم.أولويدركهاالآياتتلكأنعلى

سبأ:سورة

الكفور(:إلايجازى)وهل(17)(اتكفوزئخمإلأنجزئوهل!-70

الشر،فيوالمجازاةالخير،فيالجزاءيستعملماوأكثر(7/261البحرفي)قال

معناهماهـوالقراءتاناالاخر"موقعمنهماواحدكليقعقدتقييدهمافيلكن
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فيسبأأهلجزاءذكروقدوجل--عزاللههوكلتيهمافيالمجازىلأنكالواحد،

بجنتيهموبدلناهمالعرمسيلعليهمفأرسلنا)فأعرضوالهذهالسابقةالآية

.(قليلسدرمنولهثيءوأثلخمطأكلذواتيجنتين

باعد()ربنا(91)!انفستموظلمؤأاشفارنابينبخعذرثنافقالوأ!-17

وسوءالبطرمنوكلتاهمابعد(.)رئناتراءةومثلها)دعاء(طلبالأولىالقراءة

ذلكيكونأنيمكنوإنما.باللسانالدعاءيكونأنيتحتمولا،النعمةاحتمال

الأخرىوالقراءةالأسفار.تجشممنوالإخلاءالقربنعمةإزاءعاماإحساسا

يكونأنيتحتمولا،مترفونالحالتينفيفهم.أسفارهمبعدمنسكوى

والثانيالأقاربالأوليكونفقدواحداتربهمنوالمشكومباعدته،المطلوب

ظالمونبطرونالقراءتينعلىفهم.شيءيرضيهلاالبطرلأن،العكسأوالمسارح

لأنفسهم.

يس:سورة

السندثابتتاقراءتان(عملت)وما(35)(أثديهتمعملتهوما!-72

الأولىفيالمذكورالضميرلأنتماما،واحدوالمعنىالعثمانيةالمصاحفعلىوزعتا

الشانية.فيمقدر

:الصافاتسورة

اسندالأولىالقراءة)عجبت(:(21)(ييويشخرونعجتتبل!-73

بالتعجب،حريةحالهم"أنوالمراد!يلاالنبيوهوالمخاطبإلىالعجبفيها

جديد(خقؤلنىاءناترباكئااءذاقؤلهتمفعجسبتغجمتوإن!تعالىكقوله
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الله-إلىمسندةالتاءبضمالأخرىوالقراءة.(23/96ب)التحرير!5الرعد9

غيىبأمرالمفاجأةقوامهالذيالحقيقيالتعجبعنمنزهسبحانهوهووجل-عز

)ينظرالتمريحمنأبلغفالكنايةالتعجيب،عنالكنايةالمرادبل،مترقب

بالتعجب.حريةحالهمأنمعنىعلىالقراءتانفالتقتالتحرير(

الأولىالقراءة؟شزفون(:(!يترفوتعنهاهثمولاغؤلافيهالا!-74

بسببعقلهذهب:ونزيفمنزوففهوالشاربنزفيقال(للمفعول)بالبناء

أنزفمنالزايوكسرالمضارعةياءبضمالأخيرةوالقراءةالخمر،لهثرب

(23/411التحرير)ينظربمعنىفالقراءتان)أيضا(.عقلهذهبإذا:الشارب

.(91)الواقعةايةفييقالوكذا

غافر:سورة

(!اثفسادآلازضفىيظهرأناؤدينئيبدلاناخافإنئ!-75

والقراءة.العثمانيةالمصاحفعلىووزعتا،ثابتتانالقراءتانيظهر()وأن(26)

وذلك،هذينأحدحصولعنموسىسعىيخلولاأيللترديدأن()أوالأولى

وأالفسادظهورلأنالمعنىبنفسهي)وأن(ىالأخروالقراءة.فرعونتقديرفي

،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهموسىدعوةظهورفيعندهميتمثلإظهاره

القراءتين.علىواحدفالمعنى.حقيقيفسادمننرضهوما،فرعوندينوترك

:الزخرفسورة

)عند(19)(إتتاآلرحمنعبدهثمالذيناثمببكةوجعلوأ!-76

وذلك،عظيمللملائكةتشريففيها(الرحمن)عبادالأولىالقراءة:(الرحمن
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فيمنكل)إنالمخلوقاتجميعفيهيشتركالذيالعبوديةمعنىبجانب

تعالىقولهفيقيلكماالتشريف-وذلكعبدا(الرحمناتيإلاوالأرضالسموات

"!يررللنبيكان"لووإنهلما،تشريف"إضافةإفها(بعتدهءاشرىآثذئستحن!

التحرير)وينظر،(6/6)البحر"الحالةتلكفيبهاللهلسماهمنهأشرفاسم

يأ،تشريف"عنديةفيهاالعندية(الرحمن)عندالأخرىوالقراءة.(25/183

فهموجل--عزاللهبتقديسالمقدسةالقدسحضرةفيمعدودونهمالذين

الله-حضرةفيفهمعبادتهعلىدائبونوهم،وساطةبدوناللهمنالامريتلقون

والعنديةالعبديةأنعلىالقراءتانفالتقت(25/182)التحريروجل-عز

كلتيهماهناللتشريف.

(38)(أقمشرق!قبغدوبثنكبينىيبيتقالجآءناإذاحتى!-77

عائد)قال(فيالمستتروالضميرالمفرد،بصيغة)جاءنا(الأولىالقراءة)جاءانا(:

كلامهموجهايعشوالذيؤهوأحدهماقالأي!الرحمانذكرعنيعشو)منإلى

الأخرىوالقراءةله.صاحبهمخاطبةبدليلأيضا،معهجاءالذيتريفإلى

يأوقرينهالرحمنذكرعنيعشومنعلىعائداالمثنىضميربألف)جاءانا(

يعشومنإلىلرجوعه()قالضميروأفردالقراءتينعلىكلاهمافالجائي.سيطانه

-25/212)التحريرواحد"القراءتينعلىفالمعنى.خاصةالرحمنذكرعن

Y Irالعبارةترتيبفيبتصرف).

:الأحقافسورة

كزها(ووضعتهكزهاأفهوحملثهإخشنالدتهبوالإنشنووضينا!-78

نأيقضىوالمقامبفتحهاوالثانية،الكافبضمالأولمماالقراءة)كرها(:(15)
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،للأموإرهاقهالحملتعبفيالمتمثلةالكراهةهوالكافبفتحالكرهمنالمراد

ومعنى.الولادةفيولاالحملفيلاالإكراهالمرادوليس،الولادةتعبوكذلك

تعبوكذا،للأمالصحيةومشكلاتهالحملتعب:بعينههذاهوبالضم()الكره

واحد.القراءتينعلىالمرادفالمعنى.مكروهةكلهاالصحيةفالمتاعب.الولادة

:!محمدسورة

)قاتلوا((4)!ياغنل!يضلفلنآدلهسيلفىقتلوأوآلذين!-79

والقراءة.أجورهميضيعلنالنهوأنالشهداءبجزاءبيان)قتلوا(الاولىالقراءة

تجتمعانوالقراءتان.أجرهميضيعلناللهبانللمجاهدينكريموعدالأخرى

ومنقتالهمعمنهمعاشمنأجورهميضيعلنالنهبأنللمجاهدينوعدعلى

توقعيه.ملازمةالمقاتلةلوازممنالاستشهادأنفيتجتمعانكمااستشهد،

.القراءتانفاجتمعت

:الحجراتسورة

)فتثبتوا((6)!فخبهمنؤأفاستمابنب!جاءكزإنءامنؤأالذينيايها!-80

والقراءةالأمر،حقيقةظهوروهو،البيانتطلبوالتبين)فتبينوا(.الأولىالقراءة

القراءتينومال.الصدقوهو،الثابتوتطلبالتحري:والتثبت)فتثبتوا(الثانية

السندثابتتاوالقراءتان.الحقيقةتبينهو.(232-26/231)التحريرواحد"

المصاحف.علىفوزعتا،صحيحتاه

لصث!كقننى%8!ملنبتشهع!يضتهفإ!ئت!
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:قسورة

آلشضسطلوعقتلرنكنحثدوسشخيقولوتماعكفاضبز!-81

)وإدبار1399(!يمآلسجودواذبرفسئخهآثيلومنيآثغروبوقثل

الشمسطلوعقبلالصلواتالمرادأنيقضيالثلائةالأوقاتذكرالسجود(:

وقلناوالعشاء(،)المغربالليلومنوالعصر(،)الظهرالغروبوقبل)الفجرإ،

موزعاليس(الله)سبحانوقولالثهذكربمعنىالتسبيحلأن،السياقمقتضى

بعقبها،أيالصلواتأدبارالسجود()أدباريكونثمهكذا.الأوقاتعلى

النهذكربمعنىهناوهوعبالتسبيحخالوقتتحديداالسجود()إدباروكذلك

معنيافالتقىمنهاوالانصرافالصلواتانقضاءعند:اللهسبحانوقول

-27/26rYAالتحرير)ينظر.القراءتين r).

الطور:سورة

لأولىاالقراءةلتناهم()وما(12)(ءشنئنهملهوننلتتهمأومآ!-82

الأخرىوالقراءة،نقصهبمعنىسمع(بابمنأوضربباب)منيالفالتهمن

فالقراءتان(A)البحرنقصهبمعنىأيضاوهي(يبيعه)كباعهيليتهلاتهمن

العثمانية.المصاحفعلىفوزعتاالسندثابتتاوالقراءتانواحد.بمعنى

النجم:سورة

منالأولىالقراءة)أفتمرونه((21)(!يرىماعلنأفتمزونهو!-83

يجادللاالمجادلأنبمعنىوالإنكار،الجحديلزمهاوالمجادلة،المجادلةالمماراة

.جحدهإذايمريهمراهمنالثانيةوالقراءةله،يقالا!بمسفمغيركانإذاإلا

.(001-27/99)التحريروانظر.ملتقيتانفالقراءتان
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الرحمن:سورة

على(الجلال)ذو(78)(!عوالإكرامآلحبهلذىرنكآممتبرك!-48

بالرفعالقراءةوعلىربك"،"اسمتعالىقولهفيللربالوصفالأولىالقراءة

علىالبركةبصفةتعالىوصفهفيالمبالغةلقصدربك(اسم)للاسمالوصف

)التحريرمحالةلاتباركتذاتهفإنتباركقداسمهكانإذافإنه،الكنايةطريقة

27/2 V I)،وهذا.للاسميحقللمسمىيحقا!ف،المسمىعنمعبرالاسملأن

:الخاصاللقبأوالصفةاستعمالعندحياتنافيجاريازالماالأسلوب

وجل-حزذاتهوصفعلىملتقيتانفالقراءتانإلخ،الرئيسالأمير،،المحافظ

القراءتينولثبوتوجل--عزمنهفهيوالسماءالأرضفيبركةفكل.بالبركة

المصاحف.علىوزعتا

الحديد:سورة

القراءة(الحسنىاللهوعد)وكل(10)(الحشنئاللهوعدوكلا!-85

الاستغالطريقةعلىفعلهعلىمقدمأولمفعول)كلا(أنعلىبالنصبالأولى

وهماالابتداء،على)بالرفع(الثانيةوالقراءةاختصارا.المحذوفبالضمير

عنالقرانيةالعبارةهذهوفي،العربعنوثابتانمتساويانالاستغال!اوجهان

العثمانية.المصاحفعلىفوزعتاع!ي!،اللهرسول

:المنافقونسورة

منوأكنفاصدفتريحراجلإكاخزتنئلؤلآرليفيقول!-86

علىعطفا)اكن(بجزمالأولىالقراءة(وأكون)فأصدق(01)(!يمالضبحين
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دخولولولا،الطلببابمنوهوتحضيضأسلوبالولا(لأن،فاصدقمحل

)فأصدق(نصبالفاءدخلتفلما،الطلبجوابفيلجزم)فأصدق(فيالفاء

وعطفمجزوماالفعلفعذالفاءدخولعنالنظرصرفثم،السببيةفاءبعدبأن

والقراء0.التوهمعلىعطففهو،والسببيةالطلببينجمعابالجزم)اممن(عليه

يأتيالعطفوهذا)أصدق(علمعطوفة()اكونلأنفيها،غموضلاالثانية

كذلكالأولىأنكما،السببيةمعنىفيهاالأخيرةفالقراءةالسببيةبمعنىمعه

)ينظرالمصاحفعلىالثابتتينبالروايتينالمرسومووزع.القراءتانفالتقت

.(29/254التحرير،8/275الفكرالبحر/

التحريم:سورة

بغض(عنواغرضربغضهعىفعليهآددهواطهرهبهءنئأتفلما!-87

أمناالكريمةزوجه!ي!النبيعرفمعناها:الأولىالقراءة:(بعضه)عرف(3)

واجبمخالفتهاعلىداليوقفهامج!يررزوجهاسرمنأفشتهمابعضحفصةالسيدة

الأخرىوالقراءةدا،عليهوآنببهاعلمأيزوجها"صحفظمنالأدب

تقولكما-واللومبالعتبجازىأيالعتابوهوالمعرفةلازمأيضابهامقصود

التحرير،8/092الفكر)البحر/لأجازينكأي،ذلكلكلأعرفن:يؤذيكلمن

53/28r 55 ، r).

:النازعاتسورة

(!تحرةعظماكنااءذا!بمالحانرةفىلمزدودوناءئايقولون!-88

واحد.-الثلاثالقراءات-علىالمرادأنأولايلحظأئذا(:و)إنا..إذا()أئنا..
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يبعثواأنالإنكارأسدينكرونقولهمالآيتانتحكىالذينالكفارهؤلاءأنوهو

نخرةعظامإلامنهميبقلمحتىأجسادهمبليتأنبعدالحياةإلىيعادواأي

ضغط.أهونضغطتإذاوتتفتتالريحأثناءهاتخترقبالية

البعثإنكارالأول:أمرينإلىمتوجهلأنه،مركبإنكارهمأننلحظثم

!بم(الحانرةفىلمزدودوناءنا!الأولىالايةعنهعبرتالذيهووهذاأصلا.

هوالثانيالأمر.اخرىمرةالحياةإلىعائدونأيذهبناحيثمنعائدونأي

عظامايصيرواانبعد-وقوعهإمكانفرضعلى-البعثهذايقعأنإنكارهم

وإنما،نخرةعظامايصيرواأنقبليبعثواأنيمكنبأنهميسلمونلاوهم.نخرة

منكلأنيرونهالذيالواقعإنحيثمنوتعظيمهإنكارهمتحقيقيقصدون

إلىعودتهاستحالةتزدادهذاإلىيصيروالذيولابد.نخرةعظامايصيريموت

القراءاتمنكلاأنيتضحهناومن.قولهممؤدىوفذا.اخرىمرةالحياة

،(1أئذ.)أئنا.الأولىالقراءةفيبهمامصرحإنكارييناستفهامينمنمكونالثلاث

الأولعنومستغنىإذا(،)أئنا..الثانيةالقراءةفيبالأولالثانيعنومستغنى

والقرطبي،69-30/68التحرير)ينظرأئذا()إنا..الثالثةالقراءةفيبالثاني

19/197-196).

التكوير:سورة

القران:الغيب)بظنين(:(42)(!جبضنيزآلغيبعلىهووما!-89

لاأييعلمبماعليكميبخللااييضنلامعناها:الأولىوالقراءةالسماء.وخبر

وأيخفيلابمتهمليسأمينأنهالأخرىالقراءةومعنىسيئا.يخفىولايكتم
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إنهماثم،والكتمانالإخفاءعدممعنىعلىالقراءتانفتلتقييغير،ولايكتم

ينفسأنالواقعيةالضنصورمنلأنأيضا،التغييرعدممعنىعلىتلتقيان

كونمعتغييروهذا.منهبدلاغيرهويبذلفيكتمهبهيضنأيالشخمبالشيء

والتحرير،426/8الفكر/)البحر/فيالقراءتينومعالجة.الضنأصله

.(16ال!-160"!لا/

:الانشقاقسورة

الآيةالباء:بفتحالتركبن((19)!مب!ؤبطعنطبقالتربهنن!-90

نإبلى!تمتحورلنانظنإئةو!الإنسانمخاطباتعالىقولهبعدجاءتالكريمة

إذاوآتقمر!يموسقوماواثيل!بمبالشفقاقسمفلآ!تمبصيرابه!كانرئهو

علىمقسماووعيداإنذاراجاءتفالآية(طبؤيخبهمعنطبقالتركبن+اتسق

والحشرالبعثيقع:لنأنهظنواالذيالحورسدائدمنسيعانونبماوقوعه

محمدسيدنايدعوهاالتيللأمةأيللناسوالخطابالنار.أوالجنةثموالحساب

الفتحوتراءة.المخاطبةالأمةهذهلمعنىالمحذوفالجمعلضميرالباءوضممج!ير.

إنككادخنسنافييأئها!السورةأولفيمخاطبهوالذيالإنسانإلىموجهة

أيضا.الناسوهو.الجنسبالإنسانوالمراد!!فمبقيهكذح!رئكإلن

.(03/922والتحرير8/044الفكر//البحر)ينظرملتقيتانفالقراءتان

!ي!د!

فيهوردتموضعكلفيهوهوأيواحدالنمالكريمأنتبينهكذا

العشرةالقراءباتفاق!ي!النبيإلىإسنادهيقينيةثبتتثمومناكثر،أوتراءتان
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التواتر،:ثلاثة!ررالنبيإلىإسنادهوثاقةسبلصارتوبذاع!ييه.عنهروايتهعلى

مع،العشرةبروايةءبحيرإليهالمسندالكريمالنصووحدةالسند،وصحة

حزاللهإلىع!رراللهرسولمنالنمالكريمإسنادأنمنإليهنبهنامااستحضار

بمثليأتواأنعنالبشرالكريمالنصإعجازأيبإعجازهثابتبالوحي-وجل

.سورهمنسورةأقصر

لأ

A
،

إ

!ىل-."!ط"!اك+ب

آآ
ص!ئئي!ق

أين
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بالقرآن!النبيجبريلىمعارضة

فيهايقعكانوماذا

أسر:السلامعليهمافاطمةعنعائشة"عن(1)البخاريصحيحفيجاء)أ(

العامعارضنيلهحانهسنة،كلبالقرانيعارضنيكانجبريلأن"!يرالنبيإلى

."أجلىحضرإلاأراولا،مرتين

بالخير،الناساجود"!لاالنبيكانعنهما:اللهرضيعباسابن)ب(وعن

سهرفيليلةكلفييلقاهكانجبريللأن،رمضانسهرفييكونماوأجود

كانجبريللقيهفإذا،القران"!مراللهرسولعليهيعرضينسلخحتىرمضان

."المرسلةالريحمنبالخيرأجود

مزةعامكلالقران"!ع!رالنبيعلىيعرضكانقالهريرةأبي)ج(وعن

."...فبقالذيالعامفيمرتينعليهفعرض

عليهمااللهرسولومولاناجبريلسمدنامنكلاأنالمعارضةهذهمعنى

الضبيكانفتارة.صاحبهأماميقرؤهأي،القرانيعرضكانوسلامهاللهصلاة

عباسابنحديثفيصريحوهذا-يستمع-السلام-عليهوجبريليقرأ"!يلا

يسشمع-"!ي!والنبييقرأ-السلام-عليهجبريلكانوتارةعنهما،اللهرضي

.(6/186)أميرية9974رقم7بابالقرانفضائلكتاب(1)
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صيغةبهماتكفلتمعاوالمعنيان.هريرةأبيحديثفيكالصريحوهذا

فاطمةالكريمةسيدتناحديثفي-المشاركةمعنىمنعنهلعبربما-()المعارضة

وبركاته.ورحمتهاللهسلامعليهماعائشةالسيدةالكريمةأمناعنهاروتهالذي

هذهمنالغرضعنهووالسؤالالغموضإنماواضحوالأمرهناوإلى

المعارضة.

العلماء.منقولهمعرفةتسنىمنأقوالتعالىاللهساءإنهناوسأعرض

الشعبي:شراحيلبنعامرالجليلالتابعيقول-1

رمضان)سهرتعالىقوله:للشعبيقالهندأبيبنداودأنعبيدأبوروى

؟رمضانسهرفيإلاالقرانعليهنزلاما:!185البقرة9(القرآنفيهأنزلالذي

سهرفيالسنةسائرعليهينزل-بمامحمدايعارضكانجبريلولكنبلى،:قال

:تفسيرهقيالثعلبيزاد.رمضان

يشاء.ماالله-فيحكم

يشاء.ما-ويثيت

مايشاء.-ويمحو

مايشاء".-وينسيه

فاستقرعرضتينعرضهفيهقبضالذيالعامفيكانفلما:الثعلبيغيىوزاد

.(1)"بذلومامنهنسخما

قولاإيراده...إنحيث)من(422)تسلامبنالقاسمعبيدأبيقول-2

.(يتبناهأنهيعنيعليهاقتصر

.22-12الوجيزالمرسد(1)
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فيسامةأبوإليهاأساروقدأيضا(،عبيدلأبيقولاالسابقةالرواية)نعذ

-:سامةأبووأضاف(1)رخاموضع

أنهمع،فيهإنزالهمنزلةسنةكلمنرمضانفيلهماحكامهعرضهنزلوكأنه

من:ينفكلاقد

.ينزللمماإترالإحداث-

بنسخ،نزلبعفماتغييرأو-

سيأتي.ماعلى.ألفاظهبعضتغييرإباحةأو-

r-بيانايعدمافيهـ(276)تقتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبووقال

المعارضة.هذهلغرض

يشاء"..ماذلكمنإليهاللهفيحدث-

يشاء،.ما-وشسخ

العربيتراءةإجازةالتيسيرمن.ذكر)ثميشاءلما)2(.ماعبادهعلى-وشسر

.(بلهجته

:(ـه444)تالدانيسعيدبنعثمانعمروأبيالإمامقول-4

الداني.عمروأبيللإمامالسبعالقراءاتفيالبيانجامعفيوجاء

علىالقرانيعرضكانى!جماللهرسولأنالقراءةفيالاختلافهذا"ووجه

فيهتوفىالذيالعامفيكانفلما،عرضةعامكلفيوالسلامالصلاةعليهجبريل

عرضتين.عليهعرضه

.69(ص1)

.39-38صصقرالسيدفقتيبةلابن(القرانمشكل)تاويل(2)
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وقراءةبوجهعرضةكلفيعليهيأخذوالسلامالصلاةعليهجبريل-فكان

المختلفة.والقراءاتالأوجههذهمن

للأمةواباحكاف،سافكلهاوإنهاعليها،أنزلالقرآنإن!قالولذلك

.(1)،اهلكبوالإتراربجميعهاالإيمانمعمنها،ساءتبماالقراءة

:(ـه5؟6)تالبغويمسعودبن)الحسينالإمامقول-5

الأحرف)حديثالحديثبظاهروأسبههاوأصحهاالأقاويل"أظهر

العربمنقومكليقرأأنوهو،اللغاتالحروفهذهمنالمرادأن(السبعة

والتفخيموالإمالةوالإظهارالإدغاممنعادتهمعليهجرتومابلغتهم

اوجهسبعةإلىاللغاتوجوهمنذلكوغيروالتليينوالهمزوالإتماموالإسمام

.(2)000،الواحدةالكلمةفيمنها

منولؤكان!:تعالىقولهتحتداخلاالاختلافهذايكون"ولاقالثم

معنىليسإذ،!82النساء:1(%إل!ثيرااختبفافيهلوجدوأالدهغثرعند

كلبل،توقيفغيرمنلغتهيوافقمماساءبمافريقكليقرأأنالحروفهذه

علىالأمينالروحبهانزلوجلعزاللهكلاموكلهامنصوصة،الحروفهذه

فجعل،أحرفسبعةعلىأنزلالقرانهذا"إنرر!ك!قولهعليهيدل"!يرالنبي

في-السلامحليهجبريليعارض!شيراللهرسولوكان.منزلةكلهاالأحرف

:القرآنمنعشدهيجتمعبمارمضانسهركل

يشاء".مافيهالثه-يحدث

1/11وصاحبهالطرهونيتحللدانيالبيانجامع(1) o.

ومحمدالأرناؤط)سعيبهـف615تالبغويمسعودبنالحسينل!مام(السنة)شرحينظر(2)

هـ.2/0341هـط1/0041طالإسلاميالمكتبدارهـط855-4/705الشاول!زهير
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يشاء.ما-وشسخ

نألهاللهأباحالتيالوجوهمنوجهاعرضةكلفيعليهيعرضوكان-

بجميعويقرئيقرأأنتعالىاللهبامر"بحي!اللهلرسوليجوزوكانبها،القرانيقرأ

حروفها")1(.بعضاختلفوإنالمعانيمتفقةكلهاوهي،ذلك

تفسبرهفيهـ(546هـ/415)تعطيةبنالحقعبدمحمدأبوالإمام-6

الوجيز()2(:)المحرر

السبعة.الحروفهذه!بلنبيهتعالىالله"فأباح

وجودةالإعجازفيهالذيالوجهعلىعرضاته،فيجبريلبها-وعارضه

الرصف.

واحدكليكونبانمنه،تيسرما)فاقرءوا"بحي!قولهفيالإباحةتقع-ولم

تلقاءمنجعلهاالبغاتهذهبعضرمناللفظةيبدلأنأرادإذاالصحابةمن

وهذا،هذايبدلأن.معرضاوكان،القرانإعجازلذهبهذاكانولو،نفسه

الحروففيالإباحةوقعتد!ان!ا،(3)اللهعندمننزلالذيغيىيكونحتى

جبريلبهعارضهبمالأبيمرةفقرأ:أمتهعلىبهاليوسع"خهللنبيالسبعة

صحيحوفيأيضا.بهعارضه!بمسعودلابنومرةعليهما،اللهصلوات

.510-509)1(نفسه

.46-45/1(رطق.ط)(2)

منعرائضفي!ىالنبيب!ملاءنزولهفوريكتبكانالقرآنأنعطيةابنالإمامعنغاب(3)

ونسخهبكرأبوجمعهالذيوهو،كتبالذيبهذاتقعكانتفالمعارضة.إلخواللخافالعسب

برخصةإعجازهيذهبولميبدللمانزلفالذي.مصاحفسبعفيعنهماالهرضيعثمان

السبعة.الأحرف
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أستزيدهأزلفلم.فراجعتهحرتعلىجبريلأترأني!ك!ي!رالنبيعنالبخاري

الخطاببنعمرتراءةتجئهذاوعلى"أحرفسبعةإلىانتهىحتىويزيدني

النبييقولأنيستقيمفكيفوإلالها،حكيمبنهشاموقراءة،الفرقانلسورة

لأنهإلاذلكهل؟"جبريلأقرأني"هكذااختلفتاوقدمنهما،قراءةكلفيفي

)إنقرأحينمالكبنأنسقوليحملهذاوعلىمرة.وبهذهمرةبهذهأقراه

)وأقوم(نقرأإنما:لهفقيل(6المزمل)(قيلاوأصوبوطأأسدهيالليلناسئة

!رالنبيعنمرويةأنهاهذهمعنىفانما.واحد،وأهيأوأصوب"أقومأنسفقال

وجلعزاللهقولمعنىلبطليضعهأنالناسمنلأحدهذاكانفلووإلا

.!9:الحجرأ!بيلجفظونولهئاواالذكرنزتنانخنناإ!

المقدييإسماعيلبنالرحمنعبدسامةلأيالوجيزالمرسدفيوجاء-7

العزةبيتإلىالمحفوظةاللوحمنانزلالقرانأنعنالكلأمفي)هـ(665)ت

ذإ.سنةعشرينفيمخهالنبيعكجبربلنخمهثمالقدر،ليلةالدنياالسماءفي

أنزلبما!النبييعارضكانجبريلأنالشعبيعنهندأبيبنداودروى

وإحكامهعرضهنزلوكأنه:سامةأبو)قال.رمضانسهرفيالسنةسائرفيعليه

من:ينفكلاقدأنهمعفيه،إنزالهمنزلةسنةكلمنرمضانفي

.ينزللمماإنزال-إحداث

بنسخ.نزلبعفماتغيير-او

سياتي.ماعلىألفاظهبعضرتغييرإباحة-أو

.(1"قوتهظهرترمضانسهرفينزولهابتداء،كونذلكإلىضمىان!

.42(التيطيار)فالوجيزالمرسد(1)
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عرضهاالتيالأخيرةالعرضةسهدثابتبنزيدأناخرموضعفيوروى

جررل.علىع!ميلااللهرسول

.(1)،ىقبومانسخمافيهابينالتي!وهي

:(ـه479)تالزركشياللهعبدبنمحمدالدينبدرالإمامقول-8

القولهذايشكل"وقدالزركشيللإمامالقرآنعلومفيالبرهانفيجاء

؟مراتسبعالواحدباللفظيلفظجبريلكانهل،فيقولبعفالناسعلى

واحد"،حرففيتجتمعالأحرفالسبعةإنقلناإنهذايلزمناإنماله:فيقال

قلنا":"ونحن

.(2)،سبعةتمرأنإلىبحرفعرضةكليخايأتيجبريلكانهح

:(ـه743)تاللهعبدبنالحسينالدين)سرفالطيبي!ثرحفيوجاء-9

العامفيمرتيننجعرضمرة،عامكلالقرانرو!ت!النبيعلىيعرض"كان

."فيهقبضالذي

القرآنويقرأ،-السلام-عليهجبريليأتيهيعني(3))مظ("يعرض"كان

.آخرهإلىأولهمنعليه

.،اللفظ-"لتجديد

مخارجها،،منالحروفإخراج-"وتصحيح

.169(نفسه)

.1/023إبراهيمالفضلابيمحمدتحصالقرانعلومفيالبرهان(2)

الطيبي.الإماممنهماستمدالذينالشراحلأحدرمزهذا(3)
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تراءتهم")1(.الشيوخعلىالتلامذةلتجدد.الأمةحقفيسنة-وليكون

كانتإذاإلايتأتىلاالأغراضهذهتحقيقأنخلاصتهماالطيبيقال)ثم

منهاتؤخذروايةشرحمنأخذهاثم،جبريلعلىيعرضكانالنبيأنالصيغة

فيهقبضالذيالعامفيالرسولعلىترأثابتبنزيدأنهيالمذكورةالأغراض

اللهرسولعرضهاالتيالأخيرةالعرضةسهدثابتبنزيدأنرواهوما،مرتين

علىاللهرسولقرأهاالتيالقراءةهيثابتبنزيدتراءةوأن،جبريلعلى

.(2)مرتينفيهقبضرالذيالعامفيجبريل

ت)كثير()بنعمربنإسماعيلالفداءأبىللامامالقرآنفضائلوفي-01

عنإليهأوحاهماعكمقابلتهسنةكلبالقرانلهمعارضتهمن"والمراد:(ـه774

تعالى:الله

لما.بقىما"ليبقى-أ

نسخ".ما"ويذهب-ب

وحفظا،.واستئباتاتوكيدا-ج

مرتين،جبريلعلىع!يرالنبيعمرمنالأخيرةالسنةفيعرضهولهذا

.(3)"أجلهاقترابوالسلامالصلاةعليهفهمولهذا،كذلكجبريلبهوعارضه

بدروالإمام،(ـه786)تالكرمانييوسفبنمحمد-الإمام11-12

58)ت()العينيأحمدبنمحمودالدين o.):

.9621كا!البازنزار.(وزميلههنداويالحميدعبد)ف.الطيبييثرحينظر(1)

نفسه.(2)

(i (r151-015(الحويني)تحكثيرلابنالقرانثل.
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:(\"القارئعمدةفىالعينىالإمامقال

بأنهاوأجيب؟رمضانفيالقرانمدارستهفيالحكمةماقيل:ما"ومنها

كانت:

."واليقينالعهدلتجديد"-

الكرمافإ:وقال

إخراجوتصحيح،لفظهتجويد!كلأولالرسولتعليمجبريلدرس-وفائدة

.مخارجها،منالحروف

."قراءتهمالشيوخعلىالتلاميذكتجويدالأمةهذهفيسنة-وليكون

بها".فأقرهينساهلاأنلنبيهضمنتعالىاللهأنالمدارسةفيالحكمة-وقيل

فيجاء(AMT'1)تالبرماويالدايمعبدبنمحمدالإمامكلام-13

محمدآبنأحمدالدينلشهاب(2)القراءاتلفنونالإساراتلطائف

للنبيجبريلمدارسةبمعنىفيللبرماويالبخاريشرح"وفي:(ـه923)ت

:معناهأنرر!ئ!

وعبارته:الكرمانيقالوكذلكبها.النطقوكيفية،الحروفمخارج-تعلم

منالحروفإخراجوتصحيح،لفظهتجويدالرسولتعليمجبريلدرسوفائدة

مخارجها.

هـ.ا!قراءاتهمالشيوخعلىالتلامذةلتجويدالأمةحقفيسنة-وليكون

يتعبدكماأنهمرية"ولاللبرماوي:موافقةيعدمافي-القسطلاني-قال

.1/76القارىعمدة(1)

.1/902ساهينالصبورعبد.د،عثمانالسيدعامرالشيخبتحقيق(2)
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علىحروفهىاقامة،ألفاظهبتصحيحيتعبدحدودهوإقامةالقرانمعانيبفهم

النبويةبالحضرةالمتصلةالإقراء،ومشايخالقراء،أئمةعن9المتلقاةالصفة

.،.عنها.العدولولامخالفتها،يجوزلاالتيالعربيةالأفصحية

العسقلانيحجربنعكبنأحمدالدينسهابالحافظقول-14

(AioYu-):

الصلاةعليهماالنبيجبريلمعارضةحديثللبخاريلحديثسرحهفي

حديثمنطرف!المعارضةعنالكلامإنحجر:ابنقالبالقرانوالسلام

اخرمنالنبويةالوفاةبابفيثرحهوتقدم،النبوةعلاماتفيبتمامهوصله

فائدةأجدهـولما(1)ادقبلهالذيالبابفيالمعارضةفائدةبيانوتقدم،المغازي

النبي!مرضبابوهوحجر.ابنإليهأسارالذيالبابفيالمعارضة

لكني(3)الوحيبدءحديثفي()المدارسةعنالكلامعندأجدهالمكما(2)ووفاته

قيل:"فإنيليماالأخيرالموضعهذافيوجدت

حاصلا،كانالحفظقلنا.الحفظتجويد(المدارسةمن)أي-"المقصود

إلخ."ببعفالمجالستحصلفيهوالزيادة

"فضائلكتابمنداالقرانيعرضجبريلكان"بابفيوجدتكما

مسعود.ابنإلىالأخيرةالعرضةحضورنسبةفي،،القران

."بذلوماذلكمننسخمامسعود(ابن)أي-فعلم

.419/10(يبلحلا)الباري)1(فضح

.201و193/9)2(ينظرالسابق

.1/34السابق)3(ينظر
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ذلك:بعدحجرابنوقال

قراءتهافيالمأذونالأحرفبجميعكانتهلالأخيرةالعرضةفي"واختلف

جميععثمانعليهجمعالذيالحرفهوفهلالثانيوعلىمنها،واحدبحرفأو

بنعبيدةطريقمنوالطبريداودأب!وابنأحمدروىوقد.غيرهأوالناس

ذكرثم9الأخيرةالعرضةيوافقالناسعثمانعليهجمعالذيأنالسلمانيعمرو

ابنقولاخرهوفي...بالقران"سرالنبييعارضجبريلكانسيرينابنقول

وعسد.!الأخيرةبالعرضةعهداالقراءاتأحدثتراءتناان"فيرونسيرين

ولفظه:هو،صححهوقدحسن،واسنادهسمرةحديثمننحوهالحاكم

هيهذهتراءتناإنويقولونعرضات،!اللهرسولعلىالقران"عرض

وأنهالأخيرةالقراءةهيمسعودابنقراءةأنعنالكلام)ثم.الأخيرةالعرضة

.(؟)(الأخيرةالعرضةحضر

العباسأبيالدينلشهاب(القراءاتلفنونالإساراتالطائفوفي-15

.(ـه923)تالمصريالقشطلأنيمحمدبنأحمد

:حكمتانرمضانشهرفيبالقرآنووالنبيجبريلمعارضة"ويخا

.،تعاهدهإحداهما"-

نسخ".ماورفعمنهينسخلممادبقية:-"والثانية

ىاحكاما")2(.وعرضا،جملةلإنزالهظرفارمضانفكان

.fY.-419/10(يبلحلا))1(فتحالباري

.2صكأساهينالصبورعبد.د،عثمانالسيدعامرالشيخفللقسطلانيالإساراتلطائف(2)
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كتابهفي(3541)تالشنقبطيالجكنيالخضرمحمدالعلامةوقال-16

:للبخاريسرحوهو(1)(الدراريالمعاني)كوثر

:القرآندارسه"لهإنما

وعدلماإنجازوهذاأبدا.ينساهفلا،رسوخأتمويرسخعندهيتقرر-لكي

.(!بمتنسئفلاسنفرئ!!سبحانهقالحيث!ك!اللهرسولبه

تجميع:

النبيجبريلمعارضةفائدةفيالمتقدمونالأئمةأولثكقالماوبتجميع

هو:ذلكفيقيلماأننجدبالقرانالسلامعليهما

تبناهوماالشعبيعبارةفي-كماالقرانمنيشاءماسبحانهالثهإحكام-1

وحدها.الشعبيعبارةبروايتهعبيدأبو

عبيد،ابيورواية،الشعبيكلامفي-كماوتعالىسبحانهيشاءماتثبيت-2

توكيدابقىماليبقى:وعبارتهكثيروابن،اللفظتجديد:وعبارتهوالزركشي

وعبارته:حجروابن،واليقينالعهدتجديد:وعبارتهوالعينيوحفظا،واستثباتا

والجكني،ينسخلمماولبقيةتعاهده:وعبارتهوالقسطلاني،الحفظتجويد

،رسوخأتمويرسخعندهيتقررلكي:وعبارته

عبيد،وأبو،الشعبيبذلكقال.وتعالىشبحانهيشاءمامحو-3

والقسطلاني.

عبيد.وأبوالشعبيلقاماكساءماى!جمنبيهسبحانهإنساؤه-4

.1/903الدراريالمعانيكوثر(1)
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وأبو،والبغوي،قتيبةابنقال-كماوتعالىسبحانهيشاءماينسخ-5

حجر.وابنكثير،وابن،سامة

سامة.وأبو،والبغوي،قتيبةابنقالكمايشاءماذلكمناللهيحدث-6

قتيبة.ابنقالكمايشاء-ماهعبادعلىاللهييسر-7

قال-القراءةوجوهمنبوجهعرضةكلفيه!ك!عليهيأخذجبريلكان-8

العرضةفيحجرابنوتردد،عطيةوابنوالزركشي،،والبغويالدافب،ذلك

منها.واحدبحرفأمكلهابالأحرفاكانتالأخيرة

قال.مخارجهامنالحروفإخراجالسلامعليهماللنبيجبريلتصحيح-9

بها،النطقوكيفيةالحروفمخارج"تعلموعبارتهماوالكرمانيالبرماويبذلك

للكرماني.منسوباالعينيوقالهروافدهلأحدمنسوباالطيبيشرحفيوجاء

:نقول:الأئمةاولئكلكلاموتلخيصا

لاالذيهووهذا،ونحوهالنسخيقابلبماإلايفسرلاهناالإحكامإن-1

فيهأترتالذيمكانهاعنأخرتأوقدمتايةأنأبدايروفلم،غيرهيتصور

*ء4
أربىتراءةوأما،أنزلتأنبعدغينتكلمةأنأبدايرولم!كبها،اوحىعندما

البقرة:9(فيهئشؤأ!والمنزلفيه(-)مضوامسعودابنوقراءةفيه()مروا

السبعة،الأحرفبرخصةالأخذمنكانفهذا،القبيلهذامنهووما(1)012

نزوله.فورى!م!رالنبييديبينكتبالذيالمنزلعلىالقراءةواستقرت،ونسخ

امرين.يشملوهو.التثبيتبمعنىالإترارهنابالإحكامفالمقصود

وتجديد،الحفظبتجويدعفعبىواماوهو،الكريمالنمسحفظتثبيت-أ

.(228/1العلمية)البحر1(ينظر)
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إلخ.والتعاهد،العهد

.منسوخغيربقائهبمعنىالنصإقرار-ب

والإنساء(والنسخ)المحووالثلاثةإنساءه،أونسخهاللهيشاءمامحو-2

.واحدةبهايقصدماخلاصة

إضافة:(1)يخاآنفاذكرناهماجعدبهاالمقصود.اللهيشاءماإحداث-3

جديد.وحي

بوجه.عرضةكلفيالقراءةعنقيلكماالقراءةمنبوجوهالتيسير-4

.(النطق)تجويدللقران"!ررالنبينطقتصحيح-5

مناقشة:

غيبي،أمربالقرآن-السلام-عليهماالنبينجبرللمعارضةأنإلىنظرا

حدثأنهبنفسهلناوحكىالمعارضةهذهحضرمنهناكأنيردلمانهبمعنى

بناللهعبد)وقيلثابتبنزيدإنتقولرواياتوردتوإنماوكذا،كذافيها

فإنلذلكنظرانقول.ينسخلمومانسخماوعلمالمعارضةهذهحضرمسعود(

منمنهماجتهاداتهوالجكنيإلىالشعبيمنذالأئمةكلاممنانفاأوردناهما

التلخيصر.فيأوردناهالذيالترتيبوسنتبع.نناقشهاأنالعلمحق

تماماالمعتادمنأمرالحفظتجويد:الحفظتجويدأوالنصحفظتثبيت-1

قدرجلالةاستحضارمع-المعارضةفيهنايتمثل-كماالترديدبكثرةوقوعه

ر!ع!النبيمناليوميالتكرارومع،الشريفةوخصائصه"بحي!النبيوقدرالقران

دينإلىالناس!رردعوتهفيالقرانوتلاوته،وخطبه!رصلواتهوفي،وردهفي

ذلكأكانسواءتثبيتهأوالحفظتجويدوقوعفيغرابةفلاذلكوعلى،الله
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اخر.لغرضتبعاأومستهدفا

وهو،المصحفمنالايةرفعأيالتلاوةنسخهناوالمقصود.النسخ-2

عنداجتهادأوبتىمنهسمعهصحابيأو"شع!اللهرسولمولاناإلايقررهلاأمر

التاريخ.علممعبهمقطوعتعارضوجود

نخترمنهانأتننسهااؤءايةمنننسخما!:تعالىقولهيقرأالمثقفالمسلمإن

قيلماعلىيطلعأووشممعومنسوخا،ناسخاالقرآنمنأنفيعلم(مثلهآاؤ

لعددكانقرانيتحديدعنقيلوماcoالبقرسورةفيكانتالتيالرجمآيةعن

يجدهاولاالقرانفيكانتأنهايسمع(1)اخرىأموروعدة،المحرمةالرضعات

فإنهالأمورتلكعنالأخباربصحةكاملةالثقةكانتإذاوهنا،المصحففي

المناسبوالظرف،القرانمننسخمماأنهاالصحيحينالاجتهادأوبالخبريصدق

الذيالملكهوطرفيهاأحدلأن،المعارضةزمنهوالنسخذلكلوقوعتماما

يشاء.ماويثقىيشاءماينبممخالذيسبحانهفهو،العالمينربمنالقرانتلقى

عنصريحنقلإلىالنسخفييرجعإن!الحصار:ابن"قالالإتقانفيجاء

عندبهيحكموقد:قال.كذانسختكذاايةيقولصحابيعنأو،رر!لك!اللهرسول

مع(أخرىايةفيوعينهايةفيالمعنىعينبين)يعنيبهالمقطوعالتعارضوجود

عوامقولالنسخفييعتمدولاقال:والمتأخر.المتقدمليعرفالتاريخعلم

لأنبين،تعارضولاصحيحنقلغيرمنالمجتهديناجتهادولابل،المفسرين

والتأريخالنقلفيهوالمعتمدى!ع!هعهدهفيتقررحكمىاثباتحكمرفعالنسخ

.(2ه-2/42الكتب)عالمالثالثالضرب47النوعللسيوطيالإققانينظر(1)
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والاجتهاد")9(.الرأيدون

غيرتكونأن-نسختبأنهاالمقولللآيةبالنسبة-يكفيإنهوأقول

عدمفإنقبل،منتقرأكانتأفهاعلمياثبوتاثبتفإذا،المصحففيموجودة

فيتمقدالنسخذلكويكون،نسختأنهاعلىالشاهدهوالمصحففيوجودها

المعارضة.ثناءأ

مابيان:بالقرآنالسلامعليهماالنبيجبريلمعارضةفوائدمنبأنفالقول

المعارضةلأن،بالصحةالمعارضةفوائدفيالأقوالأجدرهو=القرانمننسخ

ولا.ذلكلبيانمنهاأوثقأيدينابينليسبلذلك،لوقوعالظروفأنسبهي

الإنساء.وكذلك،النسخبهمقصودالمحوأنيخفى

هذايكونولا."النمالكريمفييحدثهأنالثهساءما،إحداث-3

.ذكرناهفالنسخجديد.بوحيالإتيانأو،النسخإلا-أسلقناهمابعدالإحداث

موجودهومابين)معارضة(أنهايبعدهالمعارضةفيجديدبوحيوالإتيان

لكن.-السلام-عليهجبريليقرؤهوما،القرآنمن!يرالنبيعندقبلا-

المعارضة.أثناءفيأنزلتراناأنبييمرولم.قائمالاحتمال

وأ،قتيبةابنقالكمابلغتهكلالقرانالعربيقرأأنبإباحةإماالتيسير-4

فرض"المعارضة=فوائدمنالفائدةوهذه.بوجهعرضةكلفيالقراءةعنقيلما

قبله-الباقلانيبكرأبوالإمامربماأو،(2)الدانيعمروأبوالإمامإليهسبق

.(2/42الكتب)عالم74النوع:للسيوطيالإتقان(1)

وصاحبهالطرهوني)فالدانيعمروابيل!مامالسبعالقراءاتفيالبيانجامعينظر(2)

115/1).
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فيرأيهمعلىبناءالمعارضةفيمراتسبعالكلمةذكركيفيةمأزقمنللتخلص

السبعة.بالأحرفالمراد

المقصودبأنالقولهوحقيقةكأنهعذوهالذيالافتراضهذالهجاءماوأبرز

علىباستعمالهاعادتهمجرت"الثيبلغاتهمالقرانيقرءواأنللعربالإباحةهو

لغةإلىلغتهعنالانتقالمنهمأحديكلفولم،والإعرابالألفاظفياختلافهم

وأضافالمراد"فهمتسهيلولطلبامحمية،منفيهمكانولما،للمشقة،أخرى

أحدكليغيربأنبالتشهي،تقعلمالمذكورة"الإباحةانالرأيبهذاالقائلينبعض

السيوطي:قال!يركا!النبيمنالسماعذلكفيالمراعىبل،لغتهفيبمرادفهاالكلمة

سبعالواحدباللفظيلفظكانجبريلأنعليهيلزمبأنههذابعضهم"واستشكل

ونحنواحد.لفظفىالسبعةالأحرفاجتمعتلوهذايلزمبأنهوأجيب.مرات

.(1)"سبعةتمتأنإلىبحرفعرضةكلفييأتىجبريلكانقلنا

إساراتجاءتبلغتهكليقرأأنللعرب-وتعالىسبحانهاللهإباحة-أ

ذلكتنفيذأنأحديذكرولم،عليهيعتمدقوىخبربهايردلملكن،كئنة)2(إليها

هىتكونأنمنتستبعدوبهذا.المعارضةأثناءفىوقع-صحتهفرضعلى

المعارضة.أثناءفىبالتيسيرالمقصود

هو():بلهجتهبلغتهالقران-الوقتذلك-فىالعربىقراءةإنهناوأقول

ولوالأمر،هذابشأناختلافوقعأنهيذكرلمولأنه،الأصللأنه،طبعيأمر

.(1/54الكتب)عالمالثالثةالمسألة/61النوعالإتقانينظر(1)

وغرائب،97-96شامةلأبيالوجيز()المرشد،39صقتيبةلابنالقرآنمشكلتاويلينظر(2)

.1/42(عميرانزكريا)فالنيسابوريالدينلنظامالفرقانورغائبالقرآن
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ع!ر(الرسولحياةفيالدعوةصدرزمن)أعنيالزمنذلكفيإلزامهناككان

بل.(امثلأمعاناةأوسكاويعنبذلكآثارلجاءتمثلاقريشبلغةيقرءوابأن

ثابتةوحصيلتهحاسما.ليسباللهجاتالقراءةبإباحةجاءالذيالأثرإنأقول

بلغته.كليقرأأنأعنيوالمتبادر-الأصلهوهذابأن،دونه

بهيردلمامربوجهعرضةكلفيالسلامعليهماالنبيمعجبريلتراءة-ب

جوانب:عدةمنالعقليمنعهأمرفهوأخرىناحيةومن،ناحيةمنهذاأثر.أي

يقالأنيسوغولا.لهمتيسير""كمايقرءواأنللناسرخصةالتيسيرأنأحدها

النتيجة:فتكون،المعارضةبمقتضىبهويلزموايتيسر،مالهم،يعينثملهمذلك

يقرأأنفييتمثلالتيسيرإناخر.شيءأيدونكذاأوكذاالكلمةتقرأأنإما

تكونأنبشرطهويختارهاكلمةأ2لةعنهاذهلالتيالقرانيةالكلمةبدلالقارئ

لمنتكليففهوالبديلةالكلماتتعيينأما.منهقريبةأوعنفاذهلالتيبمعنى

نأعليهأصبحكلمةحفظمنبدلاأنهأي.البديلةالكلماتبحفظالتيسيرساء

سبع!؟"إلىثلاثاأواثنتينيحفظ

وأ،القارئلغةغيىمنلكونهاالمسشصعبةالعباراتأوالكلماتأنثانيها:

به.يحاطلاأمروهذالاخر،سخصمنتختلفيعقلها=لاأونسيهالأنه

إلىسخصمنأيضاتختلفالمستصعبةللكلماتالميسرةالبدائلأنثالثها:

أيضا.بهيحاطلاأمروهذااخر،

!!المعارضةتقعبهايحاطلاالتيالأمورهذهمنفبأكق

بأكثرتظهروسكوىمعاناةيقتضيكانالأمرأنأرجحف!نيctY-96المرسدفيجاءمامعحتى(1)

وتوثيقا.تخريجاتحتاجالتيالروايةهذهعنهتعبرمما
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تبرعهوالقراءةوجوهمنبوجهمرةكلتقعكانتالمعارضةبانالقولإن

فوائدمنالفائدةفهذه.السبعةللأحرفمحددغيرتصورعلىمبنيجزافي

مسلمة.غير-المعارضة

نطقتجويد!رالنبيجبريل)=تعليمللقرانر!ك!النبينطقتصحيح-5

كماالكريمالقرآننطقإلاس!يلفالتجويد.كبيرةخطيئةالزعمهذا.(القران

وهاتانداالعربو"أفصح،!العرب"اغربه!ت!والنبيالفصحاء،العربينطقه

الخامسالمقصدالعروستاجمقدمةفيوجاءسريفين)1(.حديثينمنعبارتان

ومولاناسيدناالإطلاقعلىالخلقأفصح:الفضلأبوقال.الأفصحبيانفي

ورووه،الغريبأصحابرواهلماالعربأفصح"أنا!تملأم!قالثكلأ!.اللهرسول

الحديث"فيكلمىان،قريشمنأنيبيدبالضادنطقمنأفصح"أنابلفظأيضا

سكلأسراللهرسولهوضعلماتعالىاللهأناعلم:دحيةبنالخطابأبيعنونقلهـ.ا

اللغاتمنلهانجتار،لدينهالبيانمنصبونصبه،وحيهمنالبلاغموضع

إلىهـواحيلا"الكلمبجوامعأمدهثموأبينها،أفصحهاالألسنومناعربها،

عزاللهرسالةتبليغإن.(2)!ررفصاحتهعنعهماضالقاضيعقدهمختصرفصل

اللحن،يأتينيف!تىبكر،بنسعدبنيلسانولساني،قريشولدتني:العربأعرب"انا!قال(1)

منأنا:اعربكم"أناأخرىروايةوفيضن(سعيدأبيعن)طبورمزه)أنا(،الصغيرالجامع

بنيحيىعنسعد)ابنورمزه)أنا(الصغيرالجامعبكر":بنسعدبنيلسانولسانيتريش،

فيونشأت،قريشمنأنيبيدالعربأفصح"أناثالثوهناكمرسلاح/ح(السعدييزيد

تاديبي"فاحسنربي"أدبني!ورقولهوهناكبيد(/العربولسانالعروس)تاجسعد"بني

اللغة.تعليمعلىأصلاينصبوالتأديب.صحيححديثوهو

الخامسالفصل(البجاويعلى)تح!عياضللقاضي!ى(المصطفىحقوقبتريف)الشفاينظر(2)

.(9هصالبطاويمحمدالشيخبعناية)طالأولالقسممنالثانيالبابمن
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يكونأنضرورةيستلزمالكريمبالقرآنتفاصيلهاوأكثرمجملهاعنالمعبزوجل

كلماتتحملهماكلويستشعرمحيطمنواوعىاقدرهو!يرالرسالةهذهمبفغ

كمالاستشعاريرتبطتعبيريةلغةخاصةوالعربية.معانمنوعباراتهالقرآن

تزتيلا(تقزءانآورتل!سبحانهقولهمنجاءوما.أدائهافصاحةل!كبمعانيها

من(!تمبه!لتغجللسانكبهءتحزكلا!:تعالىبقولهتمامامرتبطتوجيههو

التكليفهذابدءظروففيوبخاصةنريدة،حالةالوحيحالةإنحيث

محمدكانوهل.الأرضهذهعلىلبشروقعتكليفكلمنوالأعظمالأسنى

بهاالقولاقترنالتيالقولةهذهإن.الحروفمخارجيعلمحتىأعجميا!رو

لكلالاستغفارتستحقوالكرمانيالبرماويرددهاوتزيد،جفاءفيهابعبارات

بها.قالمن

قولالمعارضةأغراضمنغرضاكانىبجييرالنبينطقتصحيحبأنفالقول

وأفصح،الخلقأعربع!ي!:اللهرسولمولانابمقاميليقلالأنهتماما،مردود

نأأرادوإنما.لهأصللاصاحبهمنتبرعالقولوهذا"شير.العلماءبإجماعالخلق

وله.لنااللهغفرفأساء.يحسن
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)خلاصة(:

قالهمماالمعارضةأغراضمنكانبأنهالتسليميمكنماأنيتبينتقدموب!

هو:الأئمة

ذلك.إلىوما.والتعاهد،الحفظتثبيت-1

الكريم.النصمنمنسوخغيرهوماإترار-2

الكريم.النصرمنتلاوتهنسختمابيان-3

جديد.وحيإضافةهناكيكونقد-4

تشريعا.تحتاجولاالأصلإنهاقلنا...بلهجتهعربيكلقراءةجواز-5

مناسبالمعارضةزمنفإن(1)!النبيجبريلبإبلاعلهاالتشريعثبتإذالكن

.الأزمانمنكغيرهلها

تضمنت:المعارضةأغراضأنمنقيلماأنتبينكما

بوجه.عرضةكلفيالإتيان-1

القرآنقراءةتجويدعيب(كلعنسأنهكلاللهونزهت!)النبيتعليم-2

الكريم.

أمرعلىتسورالأولبلله،أصللاقائليهمنتبرع)الغرضين(كلافإن

للاستغفار.المقتفىالحادالجفاءإليهويضافكذلكوالثاني،بينةأدنىبلاغيبي

ولهم.لنااللهغفر

هذا.كتابنافي(2)هامش162صو،39صقتيبةلابن(القرانمشكل)تأويلينظر-أ(1)

أيدينا.بينالذيالكتابهذافيبعدهاوما59عينظرثم-ب
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تعالىاللهرحمهالدانيللإماماراءتصويب

:(ـه444)تالدانيسعيدبنعثمانعمروأبيللإمامالبيانجامعفيجاء

.(1)القرانإنزالمنوغيرهالبابهذامننعتقدهماوجملةعمرو:أبو"قال

منزلالقرآنأن:ونختارهإليهونذهبووجوههوتراءتهوتأليفهوجمعهوكتابته

القراءخيرقدتعالىاللهوأن،وصوابوحقكافسافكلهاأحرفسبعةعلى

المختلفالسبعةالأحرفهذهوأنمنها،ءب!ثيترءواإذاوصوبهمجميعهافي

للمعنىتنافولاتضاذفيهاليس-المعنىاتفاقمعتارةوألفاظهاتارةمعانيها

نم.فساد)2ولاإحالةولا

أيضا:البيانجامعفيوجاء

الصلاة-عليهجبريلعلىالقرآنيعرضكان!يراللهرسول"أن-أ

عليهعرضهفيهتوفىالذيالعامفيكانفلما،عرضةعامكلفي-والسلام

وتراءةبوجهعرضةكلفيعليهيأخذ-السلام-عليهجبريلعرضتين،فكان

عليها،أترلالقرآنإنبمنىقالولذلك،المختلفةوالقراءاتالأوجههذهمن

نحريفأ.)القراء(مكتوبة)القرآنكلمة(1)

الطرهونيالرحيمعبدف،الدانيسعيدبنعثمانعمرولأبيالسبعالقراءاتفيالبيانجامع(2)

.11/1وزميله
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هذهأيحقيقةندريلا"وأناذلكبعدفيهوجاءكافلما)1(.سافكلهاوإنها

دونببعضهاكانالعرضاخرأو،العرضآخركانالأحرفالسبعة

جميعها")2(.

عنواستفاضتظهرتكانتقدأحرفالسبعةهذهجميع"وان-ب

فيهاثيءيكنولم.منهوتلقتهاعفاختلافهاعلىالأمةوضبطتهار!عاللهرسول

.(3)"بايةحرفولافيهمشكوكا

جميعمنبالحضرةومنعنه-الثه-رضيعثمانالمؤمنينأميرذوأن-ج

بصحتها،وأخبروا،المصاحففيالاحرفتلكجميعأثبتواقدالصحابة

هـ.ا(1)(!ي!عاللهرسولصنعكانكمافيهاالناسوخيروابثبوتها،وأعلموا

في*8

مجالمحورهيمؤلفاتهتكونتكادإذ،الجلالةبالغقدرذوالدانيالإمام!

ورسموالابتداء،ؤالوقف،السبعةالأئمةتراءاتحيثمنالقراءات

المصحف.

التيالثلاثالنقاطعلىينصبعنه-الله-رضيلكلامه*وتصحيحنا

كلامه:فيالأخيرةالفقراتفيميزناها

بوجهعرضةكلفيع!م!النبيعنيأخذكانجبريل"إن)أ(عبارتيفيفقوله

.511/1نفسه)1(السابق

.122/1نفسه(2)

نفسه.(3)

ففسه.(4)
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حقيقةندريلا!وأناقولهوكذا،"المختلفةوالقراءاتالأوجههذهمنوقراءة

ببعضهاكانالعرضآخرأنأو،العرضاخركانالأحرفالسبعةهذهأي

الحديثفيالسبعةالأحرفمعنىفيرايهعلىمبنيكلامهوجميعها"دون

.،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذا"إنالمشهور

واما،(1)اللغاتمنأوجهسبعةبهاالمرادأنإما:أمرينبينمترددفيهورأيه

يعني(2)"السعةطريق"علىاحرفاسفيتالقرانكلمنطقفيتغيراتأنها

غيرقدحرفامنهاأنأجلمنحرفاالقراءة"سميتللقراءةالمتعددةالأوجه

فيجاءما-علىمقنقصرأوازيدأواميلأوغيىهإلىقلبأوكسرأونظمه

.(3)املالقراءةمنفيهالمختلف

"توسعةهيأحرفسبعةعلىالقرانإنزالفيالحكمةأنذكرأنبعدثم

فذكر،السبعةالأحرفتلكاختلافصورلبيانعادلهم،ورحمتهعبادهعلىالله

فيوسننهاالعربلغاتاختلافإلىترجعمنهاخمسوجها.عشرتسعة

فيكمااللغاتاختلافإنهعشر:الثامنعنوقالذلك،هويقللموإنكلامها.

)مرجون(،وو)ترجى(،،(و)ارجهو)إبراهيم(،)جبريل(،قراءاتفياللغات

هوإنهعشرالتاسعوعن.(و)مؤصدةو)يأجوج(،،(و)التناوشو)يضاهئون(،

والإمالةوالفتحوالقصر،والمدوالإدغام،الإظهارنحواللغاتفي"التصرف

والإسماموالروموالإسكانبين،وبينوالبدلبالحذفوتخفيفهوالهمزبين،وبين

.701لسابقانظرا(1)

.108-157نفسهالسابق(2)

.108نفسه(3)

لصث!كتئنفئ!!افهتضي!مهشتبنلمق!أ8
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ذلك"أسبهوما.الهمزقبلالساكنعلىوالسكون،الكلمأواخرعلىالوقفعند

اللهرسولأنحذيفةسيدناعنإليهإسنادههوذكربحديثللوجهينواحتج

الدانيعمروأبوفالإماموأصواتها")1(العرببلحونالقران"اترءواقال!م!لك!

متميزينغيرأعنىمتداخلينرايينبينالسبعةبالأحرفالمرادفيمتردداللهرحمه

تتعلقصورهوسائر.كذلكلغاتالثانيصورثلثمنوأكثر،لغاتفالأول

والضبط.بالرسم

بمولهالاولىالفقرةبدأهأناللهرحمهالإمامكلامفيإليهنلفتوالذي

نأينبغيلمابيانكأنهإلخ"القرانإنزالمنالبابهذامننعتقدهما"وجملة

نسبةأنوأرى.المجالهذافي-الإماميتبعمنمنهايعتقدهأو،الأمةتعتقده

سئونمنسانفيبالدانيكالمؤتمينمنهاكبيرسطرإلىأو-الأمةإلىالجهل

أمرهو-بالقرآنيوو"النبيجبريلمعارضةفييقعكانماحقيقةوهو،القرآن

الصحابةعنالواردمننأخذأنالغيبيالأمرهذامثلفيوواجبناخطير،

نصعدولارأي،واستخلاصالتدبرفيتحفظنانجد،لمفإن،وتابعيهموالتابعين

كانمافي)رأينابهمقطوعغيرفنركبالأمر،فيبهالمقطوعغيرتصورنافنقحم

،(السبعةبالأحرفالمرادفيراينا:)بهمقطوعغيرعلى(المعارضةفييحدث

وهميا.بناءالنتيجةفتكون

:نقولالأمرهذاولحسم

وأقرانية،كلمةعنذهللمنمؤقتةرخصةكانتالسبعةالأحرفإن-1

ثم؟.A-7.1وصاحبهالطرهونيكأالدانيعمرولأبيالسغالقراءاتفيالبيانجامعينظر(1)

.11ه-110
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بمعنىأوبمعناهابديلةبكلمةيقرأأن-لغتهمنليستلأنهاحفظهاعليهتعسر

الداف!عرفوقد-الناسعلىالقرانحفظأمرلتيسيرذلكوكانمنه،تريب

وهو،للأمةالسبعةالأحرفإجازةيبلغىبحه!هوالنبيذكرنا"كمابهوصرحذلك

أساسا.بهاالمقصودهوليسلكنه،أولىبابمن!علهفهيالأمةرأس!"

ماسورةمنكلماتببعضالصحابةبعضأقرأء!ع!هيكونأنيتأتيهناومن

وأتشريعا،اخرصحابيابهاأقرأالسورةنفسمنموضعهافيكلماتعنتختلف

في-كماأقرأهممنباحدخاصلسببأو،للرخصةوتنفيذاتمثيلاأوإيضاحا

حلىيثرواياتفيغيرهماوكذلكعنهما.اللهرضىوهشا!اعمرصروإقرائه

عتىالنبيأنمنهمكلتراءةعلىويصدقتراءتاهما،فتختلف،السبعةالأحرف

فيذلكمنلهثيءحدثيكونأنأيضاويتأق،،أترلت"كذلكوأنهاإياها،أقرأه

لاأيضاالتمثيلإطارفيوذلك،بالقرانالسلامعليهماالنبيجبريلمعارضة

التنصيص.أوالشمول

ومابكلمةكلمة)إبدالالقرآنيةالصورإتاحةهوالتخفيفووجه-2

أبورواهالذي"وتعالهلمداكقولكحديث-حسبالمعنىتماثلمعهذاأسبه

الأحرففسروبهجيد،أوحسنوكلاهمامسعود-ابنعنوجاء،الثقفيبكرة

عمرالصحابةمنوطبقه.(1)التابعيان"سيرينوابن،المسيببنسعيدالسبعة

وينظر(1/05)فيهمسعودابنوحديث،(1/43)ساكرالطبريتفسيرفيبكرةابيحديث(1)

للباقلانيف(للقران)الانتصارفيذكرالمسيبابنوحديث،16النوعالإتقانأيضاعنهما

لأبيالوجيز()المرسدفيسيرينابنوحديثحسن،إنهالمحققوقال1/329القيامعمر

.11Y'-4.1،111فيفبهالعمحابةوتراءات(91اكتيطيار)فسامة
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4ءىء
الأئمةمنكثيرالتفسيربهذاواخذ،غيرهموكثيرونمسعودوابنوانسوابب

سامةوأبيالبر،عبدو"ابنوالطحاويوالطبري،وهبوابنومالكعيينةكابن

الحفظعلىيتعودوالمالمتقدمينالعربلأنبذلكالترخيصوكان(وغيرهم

النص-وكانالنبيعنالمتلقاةالقراءةتفاصيلبعينالحرفيوالالتزاموالتكرار،

بهذهالتغيرمنعليهخوففلا،نزولهفورخطئادونقداللهعندمنالمنزل

نزوله.فورمج!النبيبإملاءكتبمماجمعابكرأبيعهدفيكتبفقد.الرخصة

بينصورتهاالتيالعثمانيةالمصاحفنسختمصحفهأوبكرأبيصحفومن

أيدينا.

قرائيةأوجهعلى-جزئئاأوكلياتنصبكانتالمعارضةبأنفالقول-3

أبيحالتيالجديدةالأوجهأوالوجهأنيعنيلأنه،التخفيفيلغىمتلقاة=

نإالدانيالإمامقولحسببه-الالتزاميجبمماهيبهايقرءواأنللناس

مستحيلوهذاكلها.بهاعليهما.-وسلامهاللهصلواتالنبيعارضجبريل

ذلكفيجميعاللمسلمينومتاحةمفتوحةكانتالرخصةلأنوعمليا،نظرئا

همأنهموالأصل.وأدائهحفظهلظروفتبعامنهمكلاختياروحسب،الوقت

الالتزاممنالتحللإجازةفيأصلايتمثلكانالتيسيرفإنيبدءونها،الذين

رخصةهذهوكانت،الحرفيبالحفظظروفهتسعفهلالمنبالمتلقىالدقيقالحرفي

ظلالمنزلالأصليالنصرأنحينفيتقتضيها)1(،ظروفهلمنالشفويةللقراءة

تلكنسختثم"سرالنبيباملاءنزوله(2)روفكتبلأنهانزلكمامحفوظا

.للتضرعالملجئةالصعربةوجهعن(السبعةالأحرف)حديثكتابنافينقلناهماينظر(1)

التدوين=فصلوانظر،الكريمالقرآنتدوينفوريةشواهدمنهذاكتابنافيكتبناهماينظر(2)
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المصحفمننقلتالتيالعثمانيةالمصاحفعلىالصحابةبإجماعالرخصة

.!النبيبإملاءالمكتوبةالعرائضعننقلالذيالبكري

،(1)ديزحرفهوواحدبحرفتقعكانتالمعارضةأننعلمفنحن-4

وتلفيتنزولها،فورقيالنبييديبينكتبتالتيالمنزلةالأصليةالقراءةوهو

الأحرفمنفيهاوليسأيدينا،بينالتيالمصاحففيالموجودةوهيفيعنه

شرحعنالوجيزالمرسدفيوجاء.الأئمةونمعليهالرسميحتملهماإلاالسبعة

الثهرسولعلىثابتبنزيدترأ:السلميالرحمنعبدأبو"قال:للبغويالسنة

بنزيدتراء0القراءةهذهسميتوانما.مرتينفيهاللهتوفاهالذيالعامفيعلأير

نL5j،الأخيرةالعرضةوسهد،عليهوترأها!كلأي!اللهلرسولكتبهالأنه،ثابت

جمعأي9جمعهفيوعمربكرأبواعتمدهولذلك.ماتحتىبهاالناسيقرئ

.(2)أجمعينعنهماللهرضيالمصاحفكتبةعثمانوولاه،!القران

ص(أمتهإلى!اللهرسولمنالكريمالقرانيىم!لانقل)وثاقةكتابنافيوثمراتهالفوري

204-196.

بعدها.وماقبلهاوما276صالسابقالمرجعينظر(1)

عبيدلأي(القران)فضائلمحققسليمانوهبيوتعليق،69سامةلأبيالوجيزالمرسدينظر(2)

.525/4(للبغويالسنة)شرحوهماعن154ص

حفرالذيهومسعودابنأن(10/420الحلبيمصطفى/الباري)فتحفيجاءوقد

زيد-اختيارمنغضبتفيمسعودابنلذكرهصحيحاهذاكانالو:وأقول.الأخيرةالعرضة

سبعينتلقيهمنكثيراأخصالأخيرةالعرضةسهودفإن.العثمانيةالمصاحفلكتابة-دونه

لهذهتعرضنالناوغفرعنهاللهرضي.غضبتهفييحتجكانكا!الهرسولفيمنسورة

امين.اللهمالرواية
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واستفاضتظهرتكانتقدأحرفالسبعةهذهجميعإنالإمامقولثانيا:

أساسلاتبرعهو=منهوتلقتهااختلافهاعلىالأمة!يهـوضبطتهااللهرسولعن

الصحابةمنوهناكهناأفراداأنبمعنى:منتشرةلامضتثرةكانتفالأحرف.له

الصحابة-منالأعظمالجمهورأما.مختلفةبقراءاتيفرءونكانواوالتابعين

النصيقرءونفكانوا-الثانيةالطبقةعنهمتلقتالذينالصحابةرأسهموعلى

كتبوكما!ز،النبيعنتلقوهكماالسورفيوالاياتوالجملالكلماتموحد

إلىالتنبيهبقصدبكلماتأوبكلمةغيرهأماميقرأبعضهمكانوربما.يديهبين

كتبت.وكماتلقى!كيحفظهلكنهالتيسير،

سيدناولحظه،أرمينيةوقعةفيالجندبيننشبالذيالعنيفوالاختلاف

وبينالجند،بينأساسيةبصفةكان:(1)عثمانالمؤمنينأميرإلىأمرهوأبلغحذيفة

الكلماتالتقطواهؤلاءمنفكلأيضا.معلميهموبين،التحفيظمكاتبغلمان

الرخصة-استقرار-بعدالاختلافيكنولمعليها،خلافهمونصبوا،المختلفة

نأينبغيكلاوأنتيسير،مجردالأمرأن!ييهالنبيعنفقهواالذينالصحابةبين

وغيرالجندبينللاختلافكانتاو)الاستفاضة()الظهور(فعلم.كمايقرأ

فيها.يختلفواالتيللأحرف)تلق(ولا)ضبط(هناكيكنولمالفاقهين،

علىالدانيالإمامقدرجلالةفيإمامإقداممنالعجبأسدأعجبأنا:ثالثا

فيالسبعةالأحرفتلكجميعأثبتوقدوالصحابةالمؤمنينأميردابأنالزعم

لصنخ!كقدتى%8!ملنبتشهم!بضتهفإ!ئت!

)الحلبي(الباريوفتح،38،45،46،48آثارواعظ.دكأ(المصاحف)كتابمثلاينظر(1)

10/392-391.
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كمافيهاالناسوخيروابثبوتها،الناسوأعلموابصحتها،وأخبروا،(1)المصاحف

روىهوأنهمعذلكالدانيالإمامقالكيفأدرىولاع!يبر"،الثهرسولصنع

منمنقولةمصاحفهوورأى،العينرأىعثمانيةمصاحفرأواالذينعن

تتأتىقدنعم،(2)كلمةلكلواحدرسمإلافيهاليسوهي،العثمانيةالمصاحف

منهاصوراأو،العثمانيةالمصاحفبعضإنبلواحد.رسمولكنهقراءاتمنه

حسبمكررةكلماتفيهاوليسوغيرها،مصرفيالآثارمتاحففيالانمتاحة

نقلمماأورآهاالتيالمصاحفمنمنقولةالحاليةمصاحفناإنبل.القراءات

الإمامجاءأينفمنفيها.القراءاتحسبمكررةكلمةمنهاأيفيوليسمنها،

وله.لناوغفراللهرحمه؟الكلامبهذا

في)المجموعلمسألةالوجيزالمرسدكتابهفيفصلاسامةأبوالإمامعقدلقد

واحدحرفأوعليهاالقراءةأبيحتالتيالسبعةالأحرفجميعأهوالمصحف

السبعةالأحرفبأنالقولفيهـ(034)تالباقلانيبكراباالإمامتبعالداف!الإمامأنيترجح(1)

سامةلأبيالوجيزالمرشدينظر.القولهذامبنكرهوالباقلانيأنأي.المصاحففيأثبتت

.381صوبخاصة6،138،241،431صه

عثمانعمروأبيللإمام(النقطكتابمعالأمصار-أهلمصاحفمرسومصرفةفي)المقنعفي(2)

2طبيروتالمعاعرالفكر،بدمشقالفكردار)نشر(دهمانأحمدمحمد)فالدانيسعيدبن

ت)سلامبنالقاسمعبيدوأبي(128tee)تالجحدريعاصملرؤيةذكر(م1983سنة

التالي:النحوعلىمنهامنقولةلمصاحفالدانيعمروأبيورؤية،عثمانيةلمصاحفهـ(422

.4،41،105057،48.صالجحدريأ-عاصم

5،21AcIب-أبوعبيدص - vo . r o- Yc91c0Y' crA4r-(.

.22،23،52،27،68،001صالدانيعمروأبو-ج

.الكتابمن801صعندتوقفتلأنيحصرا؟وليستأمثلةوهذه
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منوالاكثرونالطبريوصرحجميعها،أنهإلى()الباقلانيالقاضيميلفقالمنها(

بكرأبوجمعهمافيالقاضيقولإلىالشاطبيالشيخومالمنها،حرفأنهعلىبعده

سامةأبوقالثمعنهما.اللهرضيعثمانجمعهمافيالطبريقولوالى،الصديق

إنزالهعلىالمتفقهوالمصحففيالمجموع:فيقالذلكفيالأمريلخصرأن"والحق

طو.ولغيرهأترأأو،ولترأأنهعنهثب!أو،!النبيبأمركتبماوهو،بهالمقطوع

)هو،0011:التوبة9)تحتها(أوتحتها()مننحووإثباتاحذفاالمصاحففيهاختلفت

أو["0الشورى9(أيديكمكسبت)فبما،124الحديد9(الغنيالهوأو(الغني

الصورتينعلىبكتابته!يلالنبيوأمر،بالأمرينترلأنهعلىفمحمول(...امب)

بإثباتهما،)1(.وأمرهواحداسخصابهماأعلمأو،مجلسينفيأولشخصين

إلا،عليهويردمنه،يؤخذ"كلولكن.جليلإمامالدانيالإمامإن

المصاحفأنيقصدبأفير!فإذاإلايجوزلاالدانيالإماموكلام"!المصطفى

في(مالك)ملك/مثلالسبغةالأحرفمنرسمهايحتملهماعلىتشتمل

،!9،01البقرة9(يكذبون)يكذبون/،(يخادعون/يخدعون)وما،الفاتحة

ننشرها()ننشزها/،!285البقرة9يفزق(لا،نفرقالا،(وكتابه)وكتبه/

وعليه،يقبلفهذا.هذاونحو16الحجرات9فتثبتوا()فتبينوا/،!952البقرة9

المصاحفأنوعلى،المسلمينوأئمةوالخلفالسلفمنالعلماءجماهيراستقر

تتركلملهامتضمنةجبريلعلىر!"النبيعرضهاالتيالأخيرةللعرضة"جامعة

.(2)،افرحمنها

.\38صالوجيزالمرسد(1)

(f)النوعهذااخرفيالذي()تنبيهاد/61النوع/للسيوطيالإتقان.
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"oكتابةالكريمالقرانتدوينفورية

يأفترةوبلا،السكونقبلمقتضيهأولفيوقوعهمعناهاماأموفيالفورية

وقوعه.وبينمقتضيهبينزمنيفاصلبلا

يأمركان!كضاللهرسولسيدناأنالكريمالقرانتدوينبفوريةوالمقصود

عليهالوحينزولحالةانقضاءفورإليهاللهأوحىمابكتابةالوحيكتاببعض

فردطاقةمناكثركتابتهالمطلوبكان)إذاكتابهأوكاتبهيطلب!ث!فكان!ير،

لهالفوريةهذهوإثبات.الكاتبفيكتبه،الوحيمنأنزلماعليهويملي(عادة

بعد.سنذكرهاثمرات

التدوين:فوريةالية

تعالى،اللهبفضلمتاحةمتوفرةالكريمالقرانتدوينفوريةآليةكانتوقد

الوحييكتبونكانواالذينالصحابةمنكئيرأسماءأسلفنا)2(فقدمكة،فيفأما

افتراضيمكنالمكانيوالقرب.الآليةعناصرأحدفهذا،المكيالعهدفيع!يرله

إلىبالإضافةوذلك.الحقبةتلكفيالمكرمةمكةاتساعلمحدودية،توفره

ببعفمنألصقبعضهمالأوائلالمسلمينأولئكتجعلكانتالتيالظروف

.د(أمتهإلى!ىاللهرسولمنالكريمالقرآنيالنصنقل)وثاقةكتابمنمنقولالموضوعهذا(1)

الفورية.لتلكجديدساهدإضافةمع-بعدهاوما961صجبلحسنحسنمحمد

نفسه.الموضعالسابقالمرجعينظر(2)
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وما،الدعوةلجدةحماسهموحدة،بيئتهمفيدينهمغربةوهي،الناسسائر

المدينةفيوأما.وحينزلكلماالوحيكتابةكلهبذلكفتيسراضطهاد.منيلقون

)أيع!يلاجاره"كنت!ك!ي!(النهلرسولالوحيكتاب)أكبرثابتبنزيدفيقول

فمجاورة(1)املالوحيفكتبتإلىأرسلالوحيعليهنزلإذافكان،(المسكنفي

لفوريةمتاحةاليةمج!يهـتمثلاللهلرسولهكذاالمسكنفيالوحيكتابكبير

زمنا-الكاتبحضوروكذا،كاتبه"!فهالنبياستدعاءيستغرقلاإذ،التسجيل

الرسولعليهيمليماويكتبفيحضرالوحيترولعنديستدعىفكانيذكر،

متاحة.الفوريةآليةكونمعنىهووهذا!ز،

التدوين:فوريةسواهد

قويا.توثيقاموثقةالتسجيللفوريةسواهدعدةتعالىاللهبفضل-لدينا

.(النفرة)الرياضكتابفيجاء:الأولىالشاهد

عمهاوأرسلها-عائشةسألتأنهاأمها،عن،الرحمنعبدبنتفاطمةلزعن

قدالناسفإن،عفانبنعثمانعنوش!ألك،السلاميقرئكبنيكأحدإن:فقالط

وإنري!جماللهنبيعندقاعداكانلقدفوالله،لعنهمناللهلعنفقالتستموه.

له:ليقولوإنهالقرانإليهلموحىجبريلوإنإلي،ظهرهلمسندر!م!اللهرسول

اللهعلىكريماكانإلانبيهمنعبداالمنزلةتلكلينزلاللهكانفماعثيم،يااكتب

أحمد.خرجه.ورسوله

إلاقالتأحسبهالا-لعنهمناللهلعنقال!:وقال،الحاكميوخرجه

.(932-9/328)الحلبيالباريفتحفيالحديث(1)
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وإني،عثمانإلىفخذهمسندوهوع!م!راللهرسولرأيتلقد-مراتثلاث

:ليقولوإنه،عليهلينزلالوحيوإن!ي!اللهرسولجبينعنالعرقلأمسح

عليهكانإلاالمنزلةتلكنبيهمنعبدالينزلاللهكانمافواللهعثيم،يااكتب

"!يرالرسولليكادحتىهنامجسمةالوحيتدوينفوريةأنترىفأنتكريما")1(

!ه.عليهالوحيترولأثناءفيعنهاللهرضيعثمانعلىيملي

فيحاضراكانعنهاللهرضيعثمانسيدناأنالقاريءفطنةعلىيخفى!ولا

،!ك!اللهرسولصهرعثمانوكان"شمر،عليهالوحينزولمنالمرةهذهأثناء

الأمريتطلبولموع!هم!ر،عليهأنزلمابكتابةالنبيفأمره،الوحيكتابمنوكان

عنه.اللهرضيثابتبنزيداستدعاء

الثاني:الشاهد

غتراثمؤمنينمناثقعدونيشتوىلأ!نزلتلالماالبخاريصحيحفيجاء

:ر!م!قالالنساءأسورةمن95الاية9(آددهسبيلفىوآلمجهدونر!لااؤلى

فجاءهأيضا(البخاريفيأخرىروايةفيكما-ثابتبنزيد)أيفلاناادعو

مناتقعدونيشتوى2!اكتب:ر!مخفقالالكتفأوواللوحالدواةومعه

""4+ص

مأابن"خ!النبيوخلف(اللهسبيلفىوآلخهدونالضرراؤلىغيزالمؤمنين

ضرير(لأنهيجاهدأنيستطيعلاأنه)يعنيضرير:أنا:اللهرسوليافقال،مكتوم

ص4""*صص*س
وا!خهدونر!لاغيزاؤلىالمؤمنينمنالقعدونيشوىلا!مكانهافنزلت

فهـ)69تالطبريبالمحبالشهيرجعفرأحمدلأبيالعشرةمناقبفيالنضرةالرياضينظر(1)

4ص(القاهرةالقيمةالمكتبة.واخرينالنشرتيحمزة.د 93 - 4 9Y.
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الجهادأستطيعلو"واللهمكتومأمابنقالأخرىروايةوفي(اللهسبيلفى

علىفثقلت،فخذيعلىوفخذهىشزرسولهعلىاللهفأنزلزيدقاللجاهدت!.

.(1)(ررفلاأولي)غيراللهفأنزل.عنهسزيثم.فخذيترضأنخفتحتى

)معالآيةترولبعدزيدا!يوالنبياستدعاءفيمجسمةالفوريةترىفأنت

ونزولبكتابتها،وأمرهأخر،آياتلنزولانتظاردونأي(واحدةايةأنها

.(2)اضيأكتابتهوفوريةالاستثناء،

أسبابفيالنقوللبابفيجاء-ذكرناهالذيهذاالبخاريحديثومع

ثابتبنزيدعنحاتمأبيابن"أخرج(176-175)صللسيوطيالنزول

لواضعفإني،براءةأكتبفكنتىبحير،اللهلرسولاكتب"كنتقالعنهاللهرضي

(1)

(2)

،9254رقم6/47ناصربنزهيرمحمدعناية(البخاريصحيح)وهوالصحيحالجامعينظر

5934594 4f.

تدوينفوريةغيروهوالامشثناءنزولفيالفوريةهوقبلمنأحدلهيعرضلممبحثهنا

ليتجلى.تعالىاللهقدرمنإنهالاستثناءهذافوريةفيونقول.المبحثبهذانعالجهاالتيالوحي

هووأنهبالتهالإيمانعمقمعبالشدةالإحساسعندإياهوإسعافهااللهرحمةعاجلللمؤمن

فىتجدلكاثتىقؤلآللهسمعقذ!اللهفأنزلزوجهامنهاظاهرالتيحالةفيكماالملجأ،

تعالىإغفالهمنوجلعزبالثهالجهلأهليتوهمماحضولد،(الله!إوتشتكىزؤجها

بكيفيةلكنالأزلمنالاستثناءهذافيهالمحفوظاللوحفيالكريموالقرآن.الدقيقةالجزئيات

ولالغلمهاإلأورقؤمنتشقطوما!هوالعاتمالعقدفيوالأساس.سبحانههوإلايعلمهالا

فإنهوأخيرا.أ95الأنعام9(لبينكتنيفىإلآيابسولارظ!ولاآلازضظلختفىحبؤ

القراننزولفيال!سنةعلىجارامرهوالفرريالاستثناءهذانزولأننستحفرأنينبغي

"ونزلهعباسابنقولمن16النوعالإتقانفيكماوالأحداثالوقائعحسبمنجماالكريم

."واعمالهمالعبادكلامبجوابه!جممحمدعلىجبريل
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ذإ،عليهينزلماينظرسى،اللهرسولفجعل،بالقتالامرناإذ،أدنىعلىالقلم

علىليس!فنزلت؟أعمىوأنااللهرسوليابيكيف:فقالأعمىجاءه

إذاحرجينفقوتماتجدوتلاآلذيمفعلىولااتمزضىعلىولاآلضعفاء

التوبة1غفو؟رحيو(واللهسبيلمنالمخسنيفعلىما!ورسولهددهنصحوأ

ايةواقعةغيرأخرىواقعةهذهتكونأنيمغعماهناكليسإنهوأقول[91

بعفرواةووقعالنساء،سورةواقعةنفسأنهاأرجحولكنيالنساء،سورة

الاستثناء.وايةالسورةاسمفيالوهمفيحاتمأبيابنسند

الثالث:الشاهد

تفسيرأولفيهـ(606-544)الرازيللفخرالغيبمفاتيحفيجاء

،واحدةجملةنزلتمكيةإنهاعنهماالثهرضيعباسابن"قالالأنعامسورة

بينمافملثواالملائكةونزلتملك،ألفسبعونوسيعها،الواديمنهافامتلأ

منوكتبوهاالكتاب!هالرسولفدعا(بمكةيحيطاناللذين)الجبلينالأخشبين

عليئ(رئئحزمماأتلتعالؤأقل!مدنيا!فإنهاآياتستلاإ-ليلتهم

(قذرهءحقالدهقدروأوما!تعالىوقوله.الثلاثالآياتاخرإلى1511الأنعام9

.(1)121لايةا9(باكذآدلهعلىفترىاممنطلواومق!تعالىوقوله،191لآيةا9

الاياتبشأنالقرطبيتفسيرإلىنحيلالفوريةموضوعفيالانتباهولحصر

سيعمنعددفيالاختلافبشأنوكذاست،لاخمسهنافالمذكورالمدنيات

تذييلفيهاالغيبمفاتيحفيمجملةروايةلفتتنيولقد-الملائكةمنالسورة

.(6/702مجلدالعربي)الغدللرازيالكبيرالتفسيرأوالغيبمفاتيح(1)
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القرانمنعلىنزل"ماع!مر:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأنسعنمنير:

خمسينأوملكاعخمسينجبريلمعإليبهابعثوقد..الأنعامسورةغيىجملة

،الحوضفيالماءاتركماصدريفياتروهاختىويحفونهايزفونهاملكألف

المشركين،حججدحضفيهاأبدا،بعدهيذلنالاعزابهالههاياكماللهأعزنيولقد

.(1)"يخلفهلااللهمنووعد

عنجاءماهوالفوريةبشأنالبحثيهمماإننقولالفوريةإلىوعودا

ليلتهم.منفكتبوهاالكتابمج!يرراللهرسولفدعاليلا،،جملةالأنعامسورةنزول

ذكرماحسبوغيرهالمهدويتفاسير:فيذكرفقدجملةنزولهاعنفأما-أ

زادهوحاسيةكثير،وابنالرازيتفسيروفي،تفسيرهوفيالتذكار،فيالقرطبي

.الأنعامسورةأولفيوكله-الجملحاشئيةوكذا

وأحال.جملةترولهاتقرررواياتعدةعشرالئالثالنوعالاتقانفيوذكر

بعضالما)2(.بعضهايقويسواهدفهذه:السيوطيقالثمعبيدةوأبيالطبرانيعلى

أخرجهوقالالثالثالنوعفيالإتقانفيذكرهفقدليلانزولهاعنوأما-ب

كثيرابنوتفسيرالقرطبي)تذكار(فيذكروقد.فضائلهفيعبيدوأبوالطبراني

تفسيرفيوذكر،عباسابنعنذلكوكل-البيضاويعلىزادهوحاسية

لصث!كتئننى%8!ملنبتشهم!يضتهفإ!ئت!

2(العربي)الغدالغيبمفاتيحينظر(1) 07 / I.

ومفاتيح129ص(سليمانوهبىد)ف.عبيدلأبيالقرآنوفضائل13النوعالإتقانيشظر(2)

122/2كثيرابنوتفسير148والتذكار،6/382القرطبيوتفسبر207/6الغيب

/148زادهوحاشية Yفيروايةمععباسابنعنكلهافيهاوالحديثالإلهيةوالفتوحات

."وغيرهالمهدويذكره..الخبر."فيالتذكار:وفي.أنسعنالغيبمفاتيح
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يذكرلمالغيبمفاتيحوفي(1))خبر(هوحيثمنالإلهيةوالفحوحاتالقرطبي

.،ليلتهممن"فكتبوهاعبارةعليهاتدللكناليلا(

تفسيرفيجاءفقد(ليلتهممن)كتبوهاوأنهمالكتابدعوتهوأما-ج

والشذكارالتفسيرالقرطبيكتابيوفي،عباسابنإلىمسندازادهوحاسيةالرازي

حاسيةوفيالتذكار،فيذكركما-وغيرهالمهدويتفسيرفيوكذا)خبر(ضمن

أثقأيضاوأنا.فيهوثقواوهم،الأقلعلىتفاسيرخمسةفيذكرأنهأي.الجمل

الرابع:الشاهد

كنت:قالعنهاللهرضيثابتبنزيدعنللطبرانيالاوسطالمعجمفيجاء

وعرق،سديدةبرحاءأخذتهعليهنزلإذاوكان"خير،الثهلرسولالوحياكتب

وأ،الكتفبقطعة"خيرعليهأدخلفكنتعف،سري.ثمالجمانمثلسديداعرقا

،القرانثقلمنتنكسررجليتكادحتىأفرغفماعلي،يمليوهوفأكتب،كسرة

فيهكانفإن،فأقروه.اقرأه:قالفرغتفإذاأبدا،رجليعلىأصثيلاأقولوحتى

بإملاءيكتبكانزيداأنترىفأنت.(2)"الناسإلممابهأخرجثم،أقامهسقط

منتنكسرتكادزيدورجلزيد،رجلعلىمستندةالرسولورجلءبحيررالرسول

نزولحالةأثناءفيزيدعلىيمليكان"خيولأنهعليها،ىخيراللهرسولرجلثقل

فورية.فوقهاليسالمقامهذافيفوريةوهذه!لا.الوحي

:امرانالوثاقةهذهفيخطياالنصرتدوينفوريةتفيدهماوأهم

بينالكريمالقرآنيالنصنقلتوثيقفيالزمنيالتوازيإثبات:الأولالأمر

الغيب.مفاتيحعداالسابقالتعليقفيالمذكورةالمواضعكلثم،الثالثالنرعالإتقانينظر(1)

.2/445الأوسطالمعجم(2)
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التوثيققبلناالأئمةوأسبعأسبعنالقد.الخطيوالتدوينالشفاهيالتلقي

منإليهيوحيكانبماأصحابهمنكثيراع!يرالرسولمشافهةبإثباتالشفاهي

عنذلكالتابعينمنوكثيرالصحابةسائروتلقى،بأولأولاالكريمالقران

عنالتابعينأتباعتلقىثم!ز،اللهرسولمنوتلقواسافهواالذينالصحابة

وششمرسبقتهاطبقةعنالنورأهلمنطبقةوهكذا...بعضهمعنأوالتابعين

الله.ساءإنالقيامةيومإلىذلك

ثمالعثمانيالرسمإلىالشفاهيالتوثيقذلكالخطيالتوثيقهذاوازىوقد

يكتنفغموضهناككانلقد.اللهساءإنالقيامةيوموإلىهذايومناإلىاستقر

ذلكوكان.التدوينوزمنالنزولزمنبينالخطىالتوثيقمنالأولىالحلقة

الجليل:الخطرذيالمجالهذافيبهايسضحأنينبغيلابأوهاميسمحالغموض

حسبالكتابةانتشارلقلةمثلاأحيانايتأخرالخطيالتدوينيكونأنأعني

وأ،الكتابأوالكاتبلبعدأو،الشريفةالبعثةعصرعربعنالعامالانطباع

كليحسمعلمياإثباتاوآليتهاالفوريةفأثبتالمبحثهذافجاءآخر.سببلأي

العالمين.ربدلهوالحمد.المجالهذافيتوهم

الكريمالقرآنوحيتدوينثبوتأنوهوأيضا،الأهميةبالغ:الثانيوالأمر

نأذلك.الفوريةهذهثبوتبدونوضوحهيصعبأمروضوحيتيحنزولهفور

لاكثرنسبقولاأحرفسبعةعلىالقراننزولحديثمعنىفيالأقوالمن

السبعةبالأحرفالمرادأنوهولهجيداسنداالسيوطيوأورد،والأئمةالعلماء

مؤقتةرخصةتلكوكانت-المنزلةالكلمةعنعجزلمنبالمرادفالقراءةهو

خطيزاهاجساالنفوسفييثير-قبلإذا-القولوهذا.العثمانيبالرسمنسخت

المبرادف؟أم"خيررالنبيعلىالنازلالأصلأهوالانالمصحففيالموجودعن
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فيالذيأنيقينابهالمقطوعمنفيظل،الهاجسهذاتحسمالوحيتدوينفورية

ه!عيديهبينكتبمالأن؟!بالنبييديبينكتبماعينهوالآنالمصاحف

قبلباخرىكلمةلتبديلنرصةأدنىهناكتكنلمبحيثنزولهفوركتب

لأنمثلا،نسيانابأخرىكلمةيبذلأنيمكنلا"!يلانفسهفالرسول.الكتابة

تنسى(فلاسنقرئث!ينسىيدعهلاأنوعداللهولأن،النسيانتتيحلاالفورية

فمن!وجلعزاللهكلامبقداسةالناسأعلم!كل!رلأنهعمدا،ولا،16الأعلىا

دراللهولأن1811البقرة9(زلونهيبدائذينعلىرإثمهفإنياحمعهومابغدربذله

يكوتماقلاؤبدثهغترهذآبقزءالطائت!قالواالذينالكفارعلى!يرعنه

.!51يونس9(نفسئتققآعمنابذلهرانك

مبذللارتث!تاليمنإليكاوحىمآواثل!يقولتعالىأنهكما

ناخذلأ!قاويللاآبغضعليناتقولولؤ!ويقول،371الكهف9!ءلكلفته

!أ.64-44الحاقة9(ثقاتوتينمنهلقطغناثميمباليمينمنه

لمنبالمرادفالقراءةبرخصةالمشهورحديثهافيالسبعةالأحرفتفسيرإن

بكتابةوانتهتقلنا،كمامؤقتةرخصةوكانت-المترلاللفظعنعجز

منالتاسعالقولهوالتفسيرهذا-الحفظوسائلوانتشارالعثمانيةالمصاحف

وهذا.للحديثتفسيراالإتقانكتابهفيالسيوطيالإمامجمعهاالتيالأقوال

الذيالتساؤليثيركانقبولهلكنالعلماء،لاكثروغيرهالإتقانفيثسبالقول

أولانزولهحينالكريمالقرانتدوينفوريةإثباتفإنوالان.قبلمنذكرناه

تعوقهأندون،يقبلهأنساءلمنالرأيذلكقبولمنالتحرجدونتحولبأول

العالمين.ربدتهوالحمد.قبلمنإليهاأشرناالتيالهواجستلكمثل
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1)

2)

3!

4)

6)

7)

A)

9)

الكتابمراجع

.عمانعمار،دارالحمد،قدوريغانم.دالفصحئ،العربيةفيأبحاث

عبدالإمامتأليفللشاطبيالسبعالقراءاتفيالأمانيحرزمنالمعانيإبراز

مصطفى،عطوهإبراهيمتحصهـ،566ت.سامةبأبيالمعروفإسماعيلبنالرحمن

.م9811هـ/2541المحققتصدير)تاريخ.الحلبيالبابي

الدمياطيعليبنأحمدللإمامعشر،الأربعةقراءاتفيالبشرفضلاءإتحاف

الندوةدار،الضباعمحمدعليوصححهرواه،(ـه1117)تبالبناءالشهير

.(ت)د.بيروت-الجديدة

،(ـه119)تالسيوطيالرحمنعبدالدينجلالل!مام،القرانعلومفيالإتقان

.(تإد.بيروت،الكتبعالم،الباقلانيبكرأبيللقاضيالقرانإعجازوبهامشه

.م14،9791،بيروت،للملايينالعلمدار،الزركليالدينخير،الأعلام

الباقلانيالطيببنمخمدبكرأب!القاضيالنظارالمحققللإمام،للقرآنالانتصار

هـ،1425ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،القيامعمرحسنف،هـ(034)ت

.م2554

،بيروتالأندل!ي،حيانبأبيالشهيريوسفبنلمحمد)تفسير(،المحيطالبحر

هـ،4221،بيروت،العلميةالكتبدار،واخرينالموجودعبدعادلالشيخف

.م2081

الفضلأبومحمدتحقيق،الزركشيالدينبدرللإمام،القرآنعلومفيالبرهان

.(ت.د!،بيروت،لصرفةادار،هيمبراإ

السلامعبدف،(ـه552)تالجاحظبحربنعمروعئمانلأبي،والتبيينالبيان

بمصر.الخانجيمكتبة،هارونمحمد
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،(276)تقتيبية()بنمسلمبناللهعبدمحمدأبيللإمام،القرانمشكلتأوبل

.(م9731هـ/11"93)،2طالقاهرة،التراثدارصقر،أحمدالسيدف

.للزبيدي،العروستاج

للنشرسحنوندارعاسور(،)ابنالطاهرمحمدللشيخوالتنوير،التحرير

1تونس،والتوقيع 99 yم.

ف،(ـه176)تأحمدبنمحمداللهعبدأيللقرطبيالأذكار،أفضلفيالتذكار

.م'979،القاهرةالتوحيد،دار،نافعمحمدثروت

القرثيكثيربنإسماعيلالداء)أبيكثيرابنللإمامالعظيمالقر(نتفسير

.م1985هـ/1400،حلب،الإسلاميالتراثهـ(،مكتبة47v)تالدمشقي

بنمحمدجعفرلأبي،القرانآيتأويلوجوهعنالبيانجامع-الطبريتفسير

بمصر.المعارفدارساكر،أحمدوالشيخمحمودالشيخت،(ـه013)جرير

.القرآنلأحكامالجامع-القرطبيتفسير

العطارتالهمذانيأحمدبنالحسنالعلاءأبيتصنيفالتجويد،معرفةفيالتمهيد

.م02""،العراق،الوطنيةالمكتبةالحمد،قدوريغانم.دفهـ(965)

المصريةالدارهـ(370)تالأزهريأحمدبنمحمدمنصورلأبي،اللغةتهذيب

والترجمة.للتأليف

دار،(ـه671)تأحمدبنمحمداللهعبدأبيللقرطبي،القرانلأحكامالجامع

.?\rAVالقاهرة،العربىالكاتب

ت)سعيدبنعثمانالدانيعمرولأبي،السبعالقراءاتفيالبيانجامع

2742القاهرة،الحديثدار،الطرهونيالرحيمعبدت،(ـه444 0 0 6 c_A1م.

الرحمنعبدالدينجلالالحافظل!مامالنذير،البشيرأحاديثفيالصغيرالجامع
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الخلائقحديثفيالحقائقكنوزوبهامشههـ(191)تالسيوطيبكرأبيابن

الحلبي.البابيمصطفىومطبعةمكتبة،16،المناديالرءوفعبدل!مام

محمدتبنعليالسخاويالدينعلمللإمامالإقراء،وكمالالقراءجمال(22

0841،طا،المكرمةمكة،التراثمكتبة،البوابحسينعلي.دف،(ـه643)

.م1987هـ/

ت)البيضاويالقاضيتفسيرعلى(951)تزادةشيخالدينمحعيحاسية(23

تإ.)د.بيروتصادر،ارد،(ـه685

عليمحمدالشيخف،(ـه392)تجنيبنعثمانالفتحلأبي،الخصائص(24

.(م9521هـ/؟13Vالتصدير)تاريخالعربيالكتابدارالنجار،

،\ط،السعادةمطبعة،البيليالرفاعيالموافي.د،وقريشتميملهجتيخصائمر(25

.م1987هـ/1407

الحديث،دار،الحفناويإبراهيممحمد.د،النبويةالسنةفيأصوليةدراسات(26

.القاهرة

الفكر،دار،(ـه9؟1)تالسيوطيل!مامبالمأثور،التفسيرفيالمنثورالدر(27

.م1993هـ/414،بيروت

.دكأ،(ـه35"إتإبراهيمبنإسحاقإبراهيم)أبيللفارابي،الأدبديوان(28

.م9761هـ/6513،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمععمر،مختارحمد

9Y)ت)النسفيإسماعيلبنمحمدبنعمرحفصأبيل!مامالنسفية،العقائدرسالة

مطبوعا!،(ـه793)التفتازانيالدينسعدالإمامشرحخلالمن،(537

.(م1939هـ/1358)،وأولادهصبيحعليمحمدومطبعةمكتبة

الحكيموعبدالخيالي)ومعهالنسفيةالعقائدعكالتفتازانيالدينسعدشرح(35
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r)

3)

r)

r)

r)

r)

r)

بمصر،وأولادهصبيحعليمحمدومطبعةمكتبةمطبوعاتوالعصام(،

.م1939هـ/1358

الحسنبنمحمدالدينرضيللشيخ،الحاجبابنسافيةالرضيشرح

ف،البغداديالقادرعبدللعلامةسواهدهشرحمعهـ(686)تالأستراباذي

الكتبدار،الدينمحيمحمدالزتراف،محمد،الحسننورمحمدالأساتذة

.م1982هـ/1452،،بيروتالعلمية

وصاحبه،الأرناءوطشعيبف،البغويمسعودبنحسينللإمام،السنة!ثرح

هـ.1403،2ط،ـه1،1400،طالإسلاميدارالمكتب

اللهعبدبنالحسينالدينشرفللإمام،المصابيحمشكاةعكالطيبيسرح

الباز،مصطفىنزارمكتبة،هنداويالحميدعبد.دف،(ـه374)تالطيبي

.(م2004هـ/1425)2المكر!ة،الرياضبى،طمكة

ت)عمربنبكرأبيبنمحمدللدماميني،المزجبشرحالمسمئاللبيبمغنيشرح

A2 A)القاهرة،الادابمكتبة،العسيليمصطفىحسنالحافظعبد.دف،

.(م2507)

،بالمنصورةالعربيةاللغةكلية،دكتوراهرسالة،سويديعصام.د،قريششعراء

.(م9941)نحوالأزهرجامعة

على)فاليحصبيعياضالقاضيتأليف،!المصطفئحقوقبتعريفالشفا

هـ.4281البطاويمحمدالشيخعناية،(البجاويمحمد

أحمد،الحسين)أبيفارسلأبنكلامها،فيالعربوسنناللغةفقهفيالصاحبي

،القاهرة،الحلبيالبابيعيسىمكتبةصقر،أحمدالسيدف،(ـه395ت

.(م1977)
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اللهرسولامورمنالمختعرالصحيحالمسندالجامعالمسمىالبخاريصحيح(38

زهيرمحمدبعنايةطبع،البخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدأبيللإمام،وأيامه!م!لك!

هـ.2،9141ط،النجاةطوقودار،المنهاجدارالناصر،ناصربن

الفكر،دار،ساهينالصبورعبد.دترجمةنبي،بنمالكالقرانية،الظاهرة(39

.م2"55هـ/1425،دمشق

سعيد.د،دكتورةرسالة،عطيةلابنالوجيزالمحررفياللهجيةالظواهر(40

بالزقازيقالعربيةاللغةوكليةبالمنصورةالعربيةاللغةكليةمكتبة،الفواخري

الأزهر(.)جامعة

ت)أحمد،بنمحمودالدين)بدرللعيني،(البخاريصحيح)شرحالقاريعمدة(14

.(ـه85!

العسقلانيحجرابنالحافظللإمام،البخاريصحيحبشرحالباريفتح(42

.م9591هـ/1378،القاهرة،الحلبيالبابيمصطفىمكتبة،(ـه852)

بنسليمانللشيخ،الخفيةللدقائقالجلالينتفسيربتوضيحالإلهيةالفتوحات(43

العربي،التراثإحياءدار،(كتابان)وبهامشهبالجملالشهيرالعجيليعمر

.بيروت

22)تسلامبنالقاسمعبيدأبيللإمام،القرانفضائل(44 fسليمانوهبىف،(ـه

.م1991هـ/1،1141ط،بيروت،العلميةالكتبجار،غاوجي

ف،(ـه774تعمر،بنإس!عيلالدينعماد)الإمامكثيرلابنالقرأن،فضائل(54

.(ـه6141)،1ط،القاهرة،تيميةابنمكتبة،الحوينيإسحاقأبي

رد،عضيمةالخالقعبدمحمدالشيخصخعله،ودراسةسيبويهكتابفهارس(46

.م1975هـ/1395،الحديث
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47

48

49

50

51

52

or

54

55

الدالي،أحمدمحمدتح!،(ـه285)تالمبرديزيدبنمحمدالعباسلأبي،الكامل(

1،بيروت،الرسالةمؤسسة Z- I/1هـ AAIم.

أبيبابنالمعروفالأسعثبنسليمانبناللهعبدبكرلأبي،المصاحفكتاب(

،2ط،الإسلاميةالبشائردار،واعظالدينمحب.دتح!،(316)تداود

.(م2502هـ/1423)

الشنقيطيالجكنيالخضرلمحمد،إالبخاريصحيح)سرحالدراريالمعافكاكوثر(

.(ـه1354)ت

محمدبنأحمدالدينسهابللإمام،القراءاتلفنونالإساراتلطائف(

ساهين،الصبورعبد.دوعثمانالسيدعامرالشيخف،المصريالقسطلاني

.(م9721هـ/1392)،الإسلاميةللشئونالأعلىالمجلس

هـ/1412)،بالرياضالأدبيالنادي،الغوثسيديمختار.د،قريشلغة(

.(م1992

،للكتابالعربيةالدار،الجنديالدينعلمأحمد.د،التراثفيالعربيةاللهجات(

.(م1993)،ايبيل

دار،عارونالسلامعبدالشيختح!يحى(-بنأحمدالعباس)أبيثعلبمجالس(

.م9831بمصر،رفالمعا

عظنالفتحأبيتأليفعنها،والإيضاحالقراءاتسواذوجوهتبيينفيالمحتسب(

المجلس،سلبيإسماعيلالفتاحعبد.دوناعمفالنجديعليفجني،بن

.(م4991هـ/4141)،القاهرة،الإسلاميةللشئونالاعلى

الحق.عبدمحمد)أبيالأندل!يعطيةلابنالعزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر(

عبدسيدالأنصارياللهوعبدالفاروقالرحاليفهـ(465أوهـ/54؟ت
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13قطر،-العنانيومحمدالعال qA/هـi ivvم.

عزتف،الدانيسعيدبنعثمانعمروأبوألفه،المصاحفنقطفيالمحكم(5

.(م1986هـ/1407)،2الفكر،طدارحسن،

عبد.دترجمةجولدتسيهر،اجنتسالمستشرقتأليف،الإسلاميالتفسيرمذاهب(ه

هـ/13741ببغداد،المثنىومكتبةبمصرالخانجيمكتبةنشرالنجار،الحليم

.(م1955

إسماعيلبنالرحمنعبدللإمامالعزيز،بالكتابتتعلقعلومإلىالوجيزالمرسد(5

فولاج،التيطيارحققه،(م1V('1هـ/665)تالمقدسيشامةبأبيالمعروف

.(م1975هـ/1395)،بيروتصادر،دار

،(ـه191)تالسيوطيالرحمنعبدالدينجلالللإمام،اللغةعلومفيالمزهر(5

،القاهرة،الحلبيالبابيمصطفىمكتبة،وصاحبيهالمولىجادأحمدمحمدف

.م1958

المصاحف.كتاب=داودأبيلابنالمصاحف(1

هـ/2141)1طالبيليالرفاعيالموافي.دالعربيةالقبائلللهجاتالدلاليالمعجم(6

.(م1992

.سلومداود،الفصحىلهجاتفيالكاملالمعجم(6

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعصنعالكبير،المعجم(6

كتاب،الباقيعبدفؤادمحمدلأستاذل،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجم(6

هـ.1378،الشعب

لأب!،والمغربوالأندلسأفريقياأهلفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعيار(6

.(ـه419)تالونشريمسييحمىبنأحمدالعباس
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66)

67)

68)

69)

"V)

1V)

عمرولأبي،النقطكتابمع-الأمصارأهلمصاحفمرسوممعرفةفيالمقنع

،بيروتالفكر،دار،دهمانأحمدمحمدف،(ـه444)تالدانيسعيدبنعثمان

3.1)دمشقالمعاصر،الفكردار i/1هـ AAr).

61هـ/1741)،كريمرياضمحمد.د،العربلهجاتفيالمقتضب 9 qم).

للشئونالأعلىالمجلس،الأوقافوزارة،المتخصصةالقرانيةالموسوعة

.(م2502هـ/1423)،القاهرةالإسلامية

الطيب،الكلمدار،خاروففهدمحمدتأليف،عشرةالأربعالقراءاتفيالميسر

251)،1،طدمشق i/م2555هـ).

وراجعهصححهمحمد(،بن)محمدالجزريابنللإمامالعشر،القراءاتفيالنشر

.(ت)د.بمصرالكبرىالتجاريةالمكتبة،الضباعمحمدبنعليالشيخ

،الادابمكتبةجبل،حسنحسنمحمد.د،الكريمالقرانيالنصنقلوثاقة

.م2010،القاهرة

،أصفصبرصرا!!

أ!أ!!اايخمايىضبئ!
ط"كا*193-
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)الفهرس(المحتوياتثبت

.................................ق!يشبلفةالقرأننقل(؟)

قريش؟من

..................................قريشبلغةموجزتعريف

................معاوتبليغه،القرآننزول:بالعنوانالمقصود

.............................قريشبلغةالقراننزولإثبات

..............................................النقليالدليل

................................ء.......الثافيالنقليالدليل

..............................................بغالباالتقسد

..............................................(عقلي)دليل

.............................................تشكيكحسم

..........................................تريشمنانيبيد

.............................................لهريشحه.

...............................اللهجاتاختلافاتمجالات

....قريشبلغةالقراننزولعلىالمصحفبرسمالاحتجاج

.............................بالهمزوتريش،أ!يالنبىقراءة

.............................)نبيء(كلمةعنروايتينلعميد

..........................القرسيةبغيرببعفقراءاتقائمة

..............................."لعر"*- ....باللهجاتاءه سسر
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